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Szanowni Czytelnicy

W prezentowanej książce pozwalam sobie podać nowe fakty z cza-
sów moich studiów lekarskich i mniemam, że jest to słuszna decyzja. 
Doszedłem do wniosku, że spotkałem wielu ludzi przyjaznych innym, 
że byłem uczestnikiem pasjonujących wydarzeń i że wiele przeżyłem. 
Wiem też, że nasza pamięć lubi płatać figle, a jednocześnie nieocze-
kiwane bodźce potrafią wydobyć zapomniane obrazy i postaci, czyli 
ludzi, z którymi mieliśmy okazję i szczęście się spotkać. Dlatego chcę 
utrwalić na piśmie to co przeżyłem, co jest według mnie warte zapa-
miętania. A więc przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy kształtowali 
moją i mojego pokolenia osobowość. Ale także zależy mi na podaniu 
prawdy, skupienia  i czystego dystansu wobec  faktów, których byłem 
świadkiem. Chcę zrobić to w sposób łatwy a przystępny. Opisać wie-
le  istotnych wydarzeń z mojego życia w tamtych latach. Największą 
rolę odegrali w nim moi  rodzice  i nauczyciele. Dlatego chcę podać 
niektóre fakty ze spotkań z moimi nauczycielami, którzy uczyli mnie 
medycyny  -  i  nauczyli!  Życie  przedstawionych  nauczycieli  upłynęło 
jednak szybko. Każdy pozostawił po sobie ślad i zapisał się na swój 
sposób w mojej pamięci i pamięci mojego pokolenia. Bo tu przyszło 
im żyć, pracować i nauczać. 

Podobnie jak w książce „Lekarze” przy każdej opisywanej oso-
bie podaję skrócony życiorys nauczyciela, a następnie moje zetknięcie 
się z nim.  I nie  jest  to delikatnie  i oględnie podana  informacja,  tyl-
ko rzetelne odczucie, jakie będąc studentem doświadczyłem. Opisuję 
więc tylko te wydarzenia, które przeżyłem osobiście jako młody czło-
wiek, ale i jako chłopak, który przeżył koszmar okupacji. Treść moich 
wspomnień jest subiektywna i być może niektórych moich pedagogów 
krzywdzę. Jednak tak to pamiętam i staram się nikogo nie urazić, ale 
też nie gloryfikuję kiedy, według mnie, nie było za co. I  tu chcę wy-
raźnie podkreślić, że nie wszyscy uczący nas, byli dobrze wykwalifi-
kowanymi  pedagogami. Oni  też mieli  różne  braki w wykształceniu,  



ale jednak dzielnie i szybko je uzupełniali, a nas studentów traktowali 
jako młodszych kolegów i zmuszali do rzetelnej nauki. Dlatego uwa-
żam, że warto opisać te sytuacje. 

 Marian Markiewicz
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Wprowadzenie

Leczono i starano się pomagać cierpiącym od zarania dziejów. Ro-
bili to i robią wszyscy – także dzisiaj. Z prostej życzliwości ale i dlatego, 
że każdy miewał dolegliwości manifestujące się bólem. Tylko w daw-
nych czasach inne były choroby, inne lekarstwa i inne możliwości po-
mocy. Bo w  świadomość człowieka wrosła chęć poznania przyczyny, 
która powoduje ból, dokucza i  zmusza do jego pozbycia się. Przecież 
dobrze wiedziano, że choroby mogą przenosić się na innych. I właśnie 
o  tych pomagających innym jest ta książka. Są w  niej opisani ludzie 
którzy, w nie tak dawnych jeszcze latach, reaktywowali lubelską szko-
łę medyczną, uczyli innych i  w  najlepszej wierze przekazywali swoje 
doświadczenia w tej materii. I ta chęć pomocy drugim, ale i ciekawość 
osiągnięcia wyniku, są motorem postępu. Czyli ideą tej książki jest upa-
miętnienie pracy i  zasług tych, którzy ucząc starali się przynosić ulgę 
w cierpieniach nękających ludzkość.

Sztuka leczenia miała u wszystkich ludów podobny początek. Za-
wsze podpatrywano instynkt zachowawczy zwierząt, a środki lecznicze 
wytwarzano z roślin. Dużą pomocą w postępie medycyny były też za-
obserwowane działania różnych leków oraz, ale to już znacznie póź-
niej, rozwój chemii, fizyki, matematyki. Często z  pomocą leczącemu 
przychodził również przypadek. W miarę obserwacji i praktyki udało 
się stopniowo zwalczyć pogląd, że choroba nie jest wynikiem nieko-
rzystnego działania bóstw i demonów, ale jest spowodowana różnymi 
zewnętrznymi i wewnętrznymi czynnikami. Dowiedziono, że zdrowie 
zależy od normalnego działania wszystkich części organizmu. Czyli za-
daniem lekarza jest nie tylko leczenie chorego, ale i  zapobieganie po-
wstaniu chorób. Jeżeli się one jednak pojawią, to naczelnym obowiąz-
kiem lekarza powinna być energiczna z nimi walka. Nie wolno mu być 
w takich sytuacjach biernym obserwatorem. Powinien zmusić pacjenta 
do znalezienia w sobie mocy i wewnętrznej siły, która pozwoli mu prze-
trwać trudny okres choroby. I wielka rzesza lekarzy to czyni. Za wszelką 
cenę pragną uratować życie leczonego. Uważają, że przedłużenie życia, 
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jego uratowanie, dają im największą satysfakcję. Czyli można wysnuć 
wniosek, że zawód lekarza nie jest jedynie pracą w zwykłym tego słowa 
znaczeniu i nie jest też posłannictwem, co jest często sugerowane, a jest 
na pewno treścią jego życia i swego rodzaju służbą. 

Porównując metody leczenia w dawnych wiekach i obecne należy 
stwierdzić, że dzisiaj lekarz ma do swojej dyspozycji szereg ułatwień 
w postaci nowoczesnej aparatury i dokładnych badań laboratoryjnych, 
które zdecydowanie pozwalają mu uniknąć pomyłek. W dawnych cza-
sach nie było takich możliwości, ale rozpoznawano i  według ówcze-
snych sposobów leczono właściwie. W dalszym ciągu pozostało też, że 
chory bardzo liczy się ze zdaniem lekarza i sztuce lekarskiej przypisuje 
wielkie możliwości, które powinny przynieść mu ulgę, a nawet przywró-
cić zdrowie.

W  ciągu ubiegłych stuleci zmieniły się schorzenia, które nęka-
ły ludzkość, wiele nawet znikło, ale pojawiły się lub nasiliły inne (np. 
nowotwory, miażdżyca, AIDS), a  również zdecydowanie zmieniły się 
zachowania żywieniowe oraz społeczne, i kulturowe aspekty zdrowego 
życia. Zrozumiano wartość promocji zdrowia i  ustalono przydatność 
dla niej modeli wpływu społecznego. Uznano zadania lekarzy, psycho-
logów, pielęgniarek, dietetyków, inżynierów mechaników, chemików 
i  wielu innych specjalistów, których rola w  propagowaniu zdrowego 
stylu życia jest nieoceniona. Zwrócono uwagę na wartość kultury zdro-
wotnej jednostki i celowość oddziaływania wychowaczo-zdrowotnego. 
Dowiedziono, że kulturę zdrowotną tworzą racjonalne zachowania: 
umiejętności, nawyki, przyzwyczajenia oraz poziom wiedzy o zdrowiu. 
Dzięki nim stała się ona świadectwem ogólnej kultury poszczególnych 
ludzi i społeczeństwa. Dlatego uważam za celowe choć w skrócie przy-
pomnienie sylwetek tych, którzy wpłynęli na rozpowszechnienie tych 
założeń w środowisku lubelskim.

Już na wstępie zaznaczam, że we wspomnieniach będzie brakowało 
wielu znakomitych profesorów. A to tylko dlatego, że już o nich pisa-
łem. Ich sylwetki umieściłem w innych moich książkach (Lekarze, 2017; 
Moje młode lata, 2001). Ta pierwsza książka jest też dostępna w formie 
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e-book. A byli to profesorowie, lekarze, nauczyciele: Tadeusz Krwawicz, 
Tadeusz Kielanowski, Stanisław Liebhart, Mieczysław Kędra, Michał 
Voit, Helena Mysakowska. Oni i  jeszcze kilku innych byli wychowan-
kami Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W  tej uczelni 
nauczanie i stosowanie medycyny było na wysokim poziomie. Ich wie-
dza promieniuje do dzisiaj. Także w  Lublinie. Ale uczyli nas również 
profesorowie wykształceni w  innych uniwersytetach na terenie Polski 
(Poznań, Warszawa, Kraków, Wilno) i za granicą (Rosja, Łotwa, Austria, 
Szwajcaria). A byli to: Jan Henryk Lubieniecki, Mieczysław Stelmasiak, 
Józef Tynecki, January Zubrzycki, Feliks Skubiszewski, Mieczysław Za-
kryś, Jakub Węgierko, Stanisław Mahrburg, Mieczysław Kaczyński, An-
toni Szczerbo, Benedykt Dylewski, Aleksander Goldschmied, Antoni 
Gębala, Hieronim Jawłowski, Stanisław Ziemecki, Józef Jarząb, Andrzej 
Waksmundzki. O kilku z nich można także przeczytać we wspomnia-
nych książkach. Wszyscy ci moi nauczyciele przyjechali do Lublina 
i  w  tym mieście przekazywali studentom swoje doświadczenie i  wie-
dzę. Byli ludźmi jeszcze młodymi. Niektórzy przed kilkoma miesiącami 
dopiero się doktoryzowali, a przeważająca większość już w Lublinie się 
habilitowała. Ich zasadniczym celem było zorganizowanie dobrych, na 
właściwym poziomie, zakładów naukowych i klinik. I wielu się to udało. 
Sylwetki ich zostały powiązane na stałe z Lublinem. Nie zrobili tu mająt-
ku, a ich uczniowie przeważnie są już na emeryturze. Oni spowodowali, 
że lubelskie lecznictwo i nauki medyczne funkcjonują na wysokim po-
ziomie. A moje spotkania z tym gronem naukowców odbywało się na 
zasadzie: student – profesor, uczeń – pedagog. I za to nauczanie jestem 
im wdzięczny.

I  tu muszę powtórnie zaznaczyć, że naszą studencką wiedzę kon-
trolowali ostro. Wielu studentów musiało powtarzać rok, ponieważ 
otrzymali noty niedostateczne. Najczęściej z  powodu niewystarczają-
cej znajomości anatomii prawidłowej człowieka, chemii fizjologicznej 
i  histologii. Panowało przekonanie, że jeżeli student zdał pomyślnie 
egzaminy z  tych przedmiotów, to miał zaliczony drugi rok studiów. 
A był on najtrudniejszy. I dlatego do naszego grona dołączyło kilkunastu 
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kolegów powtarzających ten rok. Często byli to dobrzy studenci. Nie-
którzy zostali później profesorami Akademii Medycznej. Ale i z naszego 
roku studiów kilkunastu kolegów musiało rok powtarzać.

Niektórzy z późniejszych profesorów trafili na uniwersytet z wojska 
gdzie byli ordynatorami wojskowych szpitali. Należeli do nich: płk Jan 
Henryk Lubieniecki, płk Czesław Ryll-Nardzewski, mjr Tadeusz Jacy-
na-Onyszkiewicz, kpt. Tadeusz Krwawicz, mjr Tadeusz Kielanowski. 
kpt. Józef Świtek, mjr Wiesław Hołobut. Po zdemobilizowaniu rozpo-
częli pracę na Wydziale Lekarskim UMCS (późniejszej Akademii Me-
dycznej). W tamtym czasie w wojskowych szpitalach pracowali też póź-
niejsi profesorowie innych uczelni: mjr Antoni Falkiewicz (kierownik 
Kliniki Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu) i  studenci: późniejszy 
rektor WAM w Łodzi, gen. Władysław Tkaczewski, komendant szpitala 
w Warszawie przy ul. Szaserów i Naczelny Internista WP płk Sylwester 
Czaplicki, i kierownik kliniki reumatologii płk Jan Gietka (Warszawa). 

Chciałem więc na stronach tej książki przywrócić pamięć o  tych  
ludziach.
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Prof. dr hab. Adam Bartoszewski 
(1913-1970)

Prof. Adam Bartoszewski urodził się 18 listopada 1913 r. we Lwo-
wie, w rodzinie urzędniczej. Tam też ukończył szkołę powszechną i IV 
Gimnazjum Staroklasyczne. Po uzyskaniu matury w 1932 r. rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. 
W  roku 1939 był już dyplomowanym lekarzem. We wrześniu 1939 r. 
został powołany do wojska i  walczył na froncie. W  latach 1939-1941 
był asystentem w  Klinice Położnictwa i  Chorób Kobiecych we Lwo-
wie (grudzień 1939 - lipiec 1941), a później w Przemyślu (do września 
1943) w Szpitalu Powiatowym. W czasie okupacji otrzymał wezwanie 
do wyjazdu do Trzeciej Rzeszy, ale się nie stawił i dlatego musiał opuścić 
to miasto. Powrócił do Lwowa i ukrywając się, pracował nieformalnie 
w  Klinice Położnictwa i  Chorób Kobiecych. Po ustąpieniu Niemców 
został powołany do Polskiego Wojska, gdzie do 1946 r. służył w Kato-
wicach, a następnie, już jako lekarz cywilny, był asystentem na oddziale 
ginekologii w Szpitalu Miejskim, a potem w Siemianowicach Śląskich. 
W maju 1949 r. przeniósł się do Lublina i całe dalsze swoje zawodowe 
życie związał z I Katedrą i Kliniką Ginekologii, Położnictwa i Chorób 
Kobiecych Akademii Medycznej. W 1951 r. obronił doktorat, w 1965 r. 
habilitował się, został profesorem (nie udało się ustalić daty). Po śmierci 
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profesora Liebharta w roku 1968 objął kierownictwo kliniki. Udzielał 
się też w strukturach uczelni. Zmarł w 1970 r.

Miałem ćwiczenia w  klinice ginekologii z  ówczesnym adiunktem 
Bartoszewskim. Z wielką dokładnością żądał od nas badania pacjentki. 
I  egzekwował wynik badania. Nie bardzo lubiliśmy te zajęcia. Krępo-
wało nas, a i kobiety badane także. Ale musieliśmy to czynić. Dla stu-
dentów był grzeczny, ale trochę oddalony. No a uczył dobrze. Później, 
kiedy był kierownikiem kliniki, dobrał sobie zespół dobrze operujących 
asystentów. Wybijał się wśród nich lekarz Witold Fijałkowski. 
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Prof. dr hab. Jarosław Billewicz-Stankiewicz 
(1911-1995)

Prof. Jarosław Billewicz-Stankiewicz urodził się 7 lipca 1911 r. 
w  Petersburgu. W  1920 r. rodzina powróciła do Polski i  zamieszkała 
w Toruniu. W latach 1928-1934 studiował medycynę w Uniwersytecie 
w Poznaniu (UP) i tam uzyskał w 1934 r. dyplom lekarza. Został asy-
stentem w Zakładzie Fizjologii UP, a jednocześnie był wolontariuszem 
w I Klinice Chorób Wewnętrznych (1936-1937). 1936 r. obronił w UP 
pracę doktorską i otrzymał prawo wykonywania zawodu. Od 1937 r. do 
wybuchu wojny pracował w Warszawie w Zakładzie Fizjologii Instytu-
tu Biologii Doświadczalnej. W  czasie okupacji był lekarzem w  Izbicy 
Kujawskiej. W  latach 1945-1949 pracował w  Zakładzie Fizjologii UP 
i jednocześnie w ramach służby wojskowej był ordynatorem Oddziału 
Chorób Wewnętrznych III Szpitala Okręgowego. Do Lublina przyjechał 
w 1947 r. i rozpoczął pracę w Katedrze Patologii Ogólnej i Doświadczal-
nej UMCS, później AM, której kierownikiem został w 1950 r. W 1954 r. 
był docentem mianowanym AM w Lublinie, w 1958 r. profesorem nad-
zwyczajnym, a w 1966 r. profesorem zwyczajnym. Intensywnie włączył 
się w organizację pracy Uczelni. W latach 1954-1955 był prodziekanem 
Wydziału Lekarskiego, a w latach 1966-1968 jego dziekanem. Od 1968-
1972 był rektorem Akademii Medycznej w Lublinie. Za swoją ofiarną 
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pracę na rzecz Uczelni został uhonorowany w 1986 r. zaszczytnym ty-
tułem akademickim „Doctor Honoris Causa” AM w  Lublinie. Zmarł 
27 listopada 1995 r. i został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy 
ulicy Unickiej.

Byłem młodszym asystentem, kiedy z  doktorem Janem Stockim 
poszliśmy do domu ówczesnego kierownika Zakładu Fizjologii doc. 
Jarosława Billewicza-Stankiewicza. Dr Stocki leczył jego ojca. Docent 
mieszkał na jednym z pięter budynku stomatologii przy ulicy Lubar-
towska 58. Pamiętam, że wykonałem badanie elektrokardiograficzne. 
Następne spotkanie odbyło się w  kilkanaście lat później, kiedy był 
rektorem. A  ja byłem już zatwierdzonym doktorem habilitowanym. 
Poprosił mnie do gabinetu. „Kolego mam dla pana złą wiadomość. 
Wystąpiliśmy do ministerstwa z propozycją zatwierdzenia dwóch eta-
tów docenta: dla dr hab. Barbary Szwarc i dla pana. Panu etatu niestety 
nie przyznano motywując to faktem, że prowadzi pan prywatną prak-
tykę lekarską. Szwarc otrzymała bez problemu. Żałuję bardzo, a pana 
pamiętam, bo kiedyś był pan z  dr Stockim leczącym mojego ojca.” 
W tamtych latach było przez władze źle widziane leczenie w gabinecie 
prywatnym. „Panie rektorze, jeżeli jest to jedyna przyczyna, to mogę 
łatwo dowieść, że przed rokiem zlikwidowałem gabinet prywatny, bo 
musiałem zająć się habilitacją.” „Czy może pan to udowodnić.” „Tak.” 
Od razu poszedłem do Izby Skarbowej przy ulicy Sądowa 5 i na drugi 
dzień odpowiednie zaświadczenie otrzymałem. Zaniosłem do rektora-
tu i za dwa tygodnie nadeszła pozytywna odpowiedź. Następne moje 
spotkanie z rektorem również nie było przyjemne. Chodzi o to, że od 
kilku lat starałem się o wyjazd szkoleniowy do kliniki prof. Gunnara 
BiÖrka w Sztokholmie. Należy przypomnieć, że w tamtych latach wy-
jazd wiązał się z  corocznym składaniem zaproszenia od kierownika 
zakładu, do którego starało się wyjechać. Było to kłopotliwe dla nie-
znającego mnie Szweda. Ale takie zaproszenia co roku otrzymywa-
łem. Tym niemniej już dwa razy nie zostałem przez nasze warszaw-
skie władze zakwalifikowany. Szef, prof. Mieczysław Kędra, radził mi 
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pójść do rektora, żeby zorientować się, czy w tym trzecim roku starań 
zostało z Lublina wysłane odpowiednie pismo kwalifikujące. „Kolego 
– powiedział rektor – jest pan na pierwszym miejscu lubelskiej listy. 
Wiem to na pewno. Reszta zależy od Warszawy.” Kędra się zdener-
wował. Porozumiał się z ministrem, zapowiedział cel przyjazdu i po-
jechaliśmy. Ja czekałem na korytarzu. Rozmowa z  ministrem, który 
był przygotowany co do celu przyjazdu, przebiegła mniej więcej w ten 
sposób. „Panie profesorze każdego roku otrzymujemy ze wszystkich 
Akademii dwa pisma polecające pracowników na wyjazd szkolenio-
wy za granicę. Jedno jest od rektora a  drugie od sekretarza komite-
tu Uczelnianego PZPR. Jeżeli na tym drugim znajdzie pan nazwisko 
swojego pracownika to zapewniam, że wkrótce on wyjedzie. Proszę 
sprawdzić na dole, kto je podpisał. No i  oczywiście na liście wysła-
nej z partii mojego nazwiska nie było. Profesor tłumaczył mi, że nic 
o takiej procedurze załatwiania nie wiedział. Trudno. Musimy z pana 
wyjazdu zrezygnować. Ale ja sam sobie załatwiłem. A stało się to w ten 
sposób. Ojciec I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR miał nie-
uleczalne chirurgiczne schorzenie i niewielkie dolegliwości kardialne. 
Nie wiem, dlaczego leżał w Klinice Neurochirurgii w szpitalu przy ul. 
Staszica. Prof. Kędra polecił mi stałe kontrolowanie stanu serca cho-
rego. Biegałem więc popołudniami cztery lub pięć razy w  tygodniu. 
Chory był przyjemny, niewymagający. Nic się nie działo. Leżenie się 
przeciągało. Sprawa chirurgiczna pogarszała. Chodziłem już co naj-
mniej dwa miesiące. Muszę przyznać, że syn, ważna lubelska władza, 
popołudniami prawie codziennie odwiedzał ojca. Pomyślałem, że 
może poproszę prof. Halinę Koźniewską – kierownika kliniki, żeby 
zapytała sekretarza, jakie są przyczyny, że ja nie mogę uzyskać prawa 
wyjazdu. Odpowiedziała: „Wie pan. O swojego asystenta to nie po-
prosiłabym. Ale pan u mnie nie pracuje, a stale do nas przychodzi. 
Spróbuję.” I spróbowała. I o dziwo, za dni dziesięć otrzymałem z rek-
toratu telefon, że mam się zgłosić do ministerstwa w celu odebrania 
odpowiednich dokumentów i biletu na samolot. I 15 maja 1970 r. po-
leciałem do Sztokholmu. Profesor BiÖrck się ucieszył. Nareszcie pana 
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poznałem. Bo dotąd tylko ze sobą korespondowaliśmy. Po powrocie 
zastanawiałem się, czy zamówić się na wizytę i podziękować sekreta-
rzowi. Nie zrobiłem tego. Ale chyba nie było to właściwe posunięcie.
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Prof. dr hab. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski 
(1918-1998)

Prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski urodził się 19 września 1918 r. 
w Warszawie. Tam ukończył szkołę średnią w 1938 r. i rozpoczął studia 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i po powrocie do 
Warszawy był studentem tajnej Szkoły Zaorskiego. W czasie okupacji 
należał do Związku Walki Zbrojnej, Szarych Szeregów. Był żołnierzem 
Powstania Warszawskiego w  zgrupowaniu Baszta (pseudonim Mści-
wój). Ratował rannych w szpitalu Elżbietanek. Po wojnie był żołnierzem 
Wojska Polskiego, odkomenderowanym jako student do Katedry Me-
dycyny Wojskowej UMCS w Lublinie. Po zdemobilizowaniu w stopniu 
kapitana kończył w 1945 r. studia przyrodnicze i rozpoczął pracę jako 
asystent w  Zakładzie Antropologii UMCS pod kierunkiem prof. Jana 
Mydlarskiego. Jednocześnie studiował na Wydziale Lekarskim uzysku-
jąc w 1948 r. dyplom lekarza. W 1949 r. doktoryzował się i został kie-
rownikiem Zakładu Antropologii nowopowstałej Akademii Medycznej 
w Lublinie. W 1950 r. przyjął propozycję prof. Tadeusza Kielanowskie-
go, rektora Akademii Medycznej w Białymstoku (AMB), i przeniósł się 
do tej uczelni. W  1961 r. habilitował się na Uniwersytecie Wrocław-
skim, został docentem, a  następnie profesorem kontraktowym AMB. 
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W latach 1951-1953 był dziekanem tej uczelni i kierownikiem Zakładu 
Anatomii Prawidłowej AMB (1950-1962). W 1958 r. został nadzwyczaj-
nym a w 1969 r. profesorem zwyczajnym. W 1988 r. nadano mu tytuł 
„Doctor Honoris Causa” Akademii Medycznej w Białymstoku.

Inną dziedziną pracy i  badań prof. Rogalskiego było kierowanie 
Pracownią Ekologii Człowieka i  Paleologii w  Zakładzie Antropologii 
Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie (1962-1981), a następnie kie-
rowanie tym zakładem (1981-1982). Jednocześnie był zatrudniony jako 
kierownik Zakładu Antropologii w Akademii Wychowania Fizycznego. 
W tych latach był organizatorem ekspedycji antropologicznych w Egip-
cie i Sudanie oraz członkiem różnych ekspedycji międzynarodowych.

Prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski opublikował ponad 500 prac, 
był promotorem 12 prac doktorskich. Otrzymał liczne odznaczenia 
wojskowe i państwowe. Jego hobby była muzyka oraz wiedza o sztuce 
i bibliofilstwo.

Zmarł 21 stycznia 1998 r. i został pochowany w Warszawie.

My studenci spotykaliśmy na ulicach późniejszego profesora, który 
odznaczał się elegancją. A były to siermiężne lata czterdzieste ubiegłego 
wieku. Elegancko ubrany w wizytowy garnitur z miniaturką Krzyża Vir-
tuti Militari w klapie marynarki i dużym czarnym parasolem, wyróżniał 
się wśród przechodniów. Nawet wywoływał zdziwienie. Dowiedzieli-
śmy się, że jest naukowym pracownikiem UMCS i jednocześnie studiuje 
medycynę, a mieszka w nowym pięknym domu na rogu ulicy Chopina 
i Okopowej. Podobno w wannie trzyma aligatora. Nie wiem, czy o tym 
zwierzaku to była prawda, ale tak wieść głosiła. Był uważany za osobę 
znaczącą, która może pomóc w kłopotach studenckich.

Osobiście zetknąłem się z  ówczesnym absolwentem medycyny 
Tadeuszem Dzierżykray-Rogalskim w  klinice chirurgii u  prof. Skubi-
szewskiego. Odbywał w niej obowiązkowy półroczny staż po uzyskaniu 
dyplomu lekarza. Natomiast ja uzyskałem zgodę profesora na przycho-
dzenie do kliniki jako wolontariusz. Były to miesiące letnie, mieliśmy wa-
kacje. Obserwowałem pracę Dzierżykray`a. Po wykonaniu zajęć z cho-
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rymi przeprowadzał nie znane mi badania. Przyglądałem się. Zauważył 
to i zapytał, czy nie chciałbym mu pomóc. Dodał, że pracuje w zakładzie 
antropologii i ma ukończone studia w tej dziedzinie, a jednocześnie jest 
lekarzem, który odbywa staż. Chętnie się zgodziłem. Badania dotyczyły 
pacjentów operowanych z powodu przepukliny i wyrostka robaczkowe-
go. Chciał się przekonać, czy ci chorzy nie są predysponowani do tego 
schorzenia. Pomiary dotyczyły czaszki. Po kilku dniach pozwolił mi na 
osobiste wykonywanie pomiarów. Ale dobrze pilnował. Nie wiem, czy 
powstała z tego praca naukowa. Staż został ukończony, badacz opuścił 
klinikę. 

Ale dr Tadeusz Dzierżykray-Rogalski pomógł mi w podjęciu decy-
zji, która mogła zaważyć na moim dalszym życiu. Chodzi o to, że w tam-
tych czterdziestych latach wywierano olbrzymi niekorzystny nacisk na 
nauczanie medycyny w Lublinie. Na ten temat pisano artykuły żądające 
likwidacji tego wydziału. W gazetach publicznie obawiano się, że stu-
denci będą leczyć ludność, że zwiększy się umieralność dzieci i poda-
wano cały szereg podobnych bzdur. Wytworzono niekorzystny klimat. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w  tamtym okresie każde pismo było 
cenzurowane, zwłaszcza gazeta, to musimy wysnuć wniosek, że władze 
rządzące województwem dobrze o tych paszkwilach wiedziały – ale nie 
reagowały. Czyli odbywało się to za ich cichą zgodą. Zresztą zamknięcie 
tego wydziału radzili też dziekani uniwersytetu warszawskiego i  kra-
kowskiego. Obszernie o tym pisał w swojej biograficznej książce prof. 
Tadeusz Kielanowski, ówczesny nasz dziekan. W Lublinie wytworzyła 
się sytuacja, że studenci przenosili się do innych uczelni. I to ci najlep-
si. Mój rok studiów opuściło chyba dziesięciu. W tym jeden, z którym 
się poprzyjaźniłem – Marian Burzyński. Usilnie namawiał mnie na wy-
jazd. „Słuchaj! Po tym uniwersytecie nie znajdziemy pracy. Ja jadę do 
Krakowa. Już złożyłem papiery. Jedź ze mną. Razem zamieszkamy. Nie 
bój się. Damy radę.” Popytałem rodziców. Byli zdecydowanie przeciw-
ni. „Nie stać nas na to. Nie będziemy mogli ci pomóc finansowo. Tu 
masz dom, wyżywienie, rodzinę” – zawyrokowała matka. Ale właściwie 
to już byłem skłonny nie posłuchać i wyjechać. Przyszło mi jednak do 
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głowy, żeby poradzić się Rogalskiego. Odwiedziłem go, kiedy miał dy-
żur w szpitalu. Wyłuszczyłem problem. Chwilę pomyślał. „Kolego. Nie 
ma najmniejszego sensu opuszczać miasto Lublin. Jeżeli pojedziecie do 
Warszawy, to będziecie wisieli jako „grono” na stopniach tramwajów 
i kątem mieszkali u kolegów. Wasi rodzice mają całkowitą rację. A nie 
myślcie tylko, że po ukończeniu studiów będziecie znali medycynę. Wy 
dopiero będziecie się uczyć leczenia. Tak zresztą jak i ja teraz to robię. 
Stanowczo odradzam.” I posłuchałem. I nigdy nie żałowałem decyzji. 
Chociaż on nigdy się o tym nie dowiedział. A Marian Burzyński ukoń-
czył UJ. Jako wolontariusz zdobył drugi stopień specjalizacji w klinice 
prof. Tadeusza Tempki i został niezwykle cenionym ordynatorem od-
działu wewnętrznego w Przemyślu. Ale w krakowskiej klinice nie za-
proponowano mu asystentury, mimo, że jak mi opowiadał, był bardzo 
doceniany przez profesora Tempkę.
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Prof. dr Witold Dżułyński 
(1892-1980)

Prof. Witold Dżułyński urodził się 29 marca 1892 r. w Jarosławiu. 
Tam zdał maturę w 1913 r. i rozpoczął studia lekarskie na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W czasie wojny przerwał naukę, 
ponieważ został wcielony do armii austriackiej, gdzie był podporuczni-
kiem sanitarnym. Po wojnie studia kontynuował i w 1922 r. uzyskał dy-
plom lekarza wszech nauk lekarskich. Jednocześnie, jeszcze jako student 
w  stopniu kapitana (1918-1921), pracował w  oddziałach sanitarnych 
Wojska Polskiego. Był niezmiernie pracowity, czego dowodzi fakt, że 
w latach 1922-1924 jednocześnie pracował w Zakładzie Medycyny Są-
dowej UJK. W latach 1924-1929 był lekarzem powiatowym w Rudkach, 
a później aż do 1939 r. lekarzem miejskim Zarządu Miasta Lwowa i le-
karzem domowym Ubezpieczalni Społecznej. Po kampanii wrześniowej 
w 1939 r. pracował jako internista we Lwowie, Wojniczu, Chrzanowie. 
W 1949 r. przeniósł się do Lublina i został kierownikiem Zakładu Me-
dycyny Sądowej Akademii Medycznej (AM). W 1951 r. został mianowa-
ny profesorem nadzwyczajnym (z pominięciem habilitacji), a w 1956 r. 
profesorem zwyczajnym. Był też dziekanem Wydziału Lekarskiego AM 
(1958-1962), a jednocześnie udzielał się wydatnie w sądownictwie. Stwo-
rzona przez niego szkoła orzecznicza była wielce ceniona w jednostkach 
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naukowych i  sądowych kraju. Jako emeryt w  1963 r. przeniósł się do 
Warszawy, gdzie 2 sierpnia 1980 r. zmarł.

Prof. Witold Dżułyński i wszyscy asystenci z jego zakładu odnosili 
się do nas studentów niezwykle życzliwie. Po prostu traktowali nas już 
jako lekarzy. Bo egzamin z medycyny sądowej mógł być zdawany wy-
łącznie jako ostatni ze studiów. Od daty zdania egzaminu była liczona 
data uzyskania dyplomu lekarza. Nie można było go zdawać wcześniej. 
Teraz podobno jest inaczej. Nic więc dziwnego, że staraliśmy się do-
kładnie przyswajać arkana sądowych wiadomości. Tę atmosferę kole-
żeńskiego podejścia wysoce sobie ceniliśmy i  pamiętam ją do dzisiaj. 
Myślę, że wielki wpływ na nią miał charakter i usposobienie kierownika 
zakładu.
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Prof. dr hab. Ludwik Fleck 
(1896-1961)

Egzamin z  mikrobiologii lekarskiej zdawałem u  prof. Ludwika 
Flecka (1896-1961). Była to niecodzienna postać. Udało mu się prze-
żyć wojnę. Był twórcą zagadnienia leukergii i nad jej badaniem poświę-
cił całą swoją pracę naukową, a wyjątkowo szeroko rozwiniętą właśnie 
w Lublinie. Na naszym pierwszym wykładzie przedstawił się: „Jestem 
Ludwik Fleck, bakteriolog, kierownik tego zakładu, Żyd.” Zakład pro-
wadzili głównie asystenci, w tym wielu studentów wyższych lat studiów. 
Egzaminował bardzo spokojnie, specjalnie dużo nie wymagał. Podobno 
tak postępują wielcy uczeni. A on takim był. 

Ludwik Fleck urodził się w 11 lipca 1896 r. we Lwowie. Był synem 
Izaaka Mozesqa i Symy Herschdorfer. W tym mieście ukończył polskie 
gimnazjum i Wydział Medyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK, 
1917-1922), gdzie uzyskał tytuł doktora wszech nauk lekarskich. W la-
tach 1920-1929 pracował w  laboratorium badawczym Rudolfa Weigla 
w Przemyślu, a w latach 1921-1923 był asystentem Biologii Ogólnej UJK. 
W 1923 r. odszedł z uniwersytetu i specjalizację z bakteriologii ukończył 
w Wiedniu. Już jako doktor kierował laboratorium bakteriologicznym 
w szpitalu Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie (1923-1940). Podczas 
okupacji niemieckiej był zatrudniony w Instytucie Badań nad Tyfusem 
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Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla (1940-1941) i dzięki temu 
uniknął śmierci. W 1943 r. został wywieziony do Auschwitz, a później do 
Buchenwaldu. W styczniu 1945 r. przyjechał do Lublina i został kierow-
nikiem Zakładu Mikrobiologii UMCS. Habilitował się we Wrocławiu, 
profesorem nadzwyczajnym został w  1947 r. a  zwyczajnym w  1950 r. 
W 1952 r. przeniósł się do Warszawy do Instytutu Matki i Dziecka. Był 
członkiem PAN-u  (1954-1955). W 1957 r. wyjechał do Izraela i pod-
jął pracę w Instytucie im. Weizmanna w Ness-Cyona. Zmarł 5 czerwca 
1961 r. w Izraelu.

Jeżeli chodzi o zainteresowania naukowe prof. Flecka, to jako mi-
krobiolog zajmował się problemami wczesnego wykrywania tyfusu pla-
mistego, odróżnianiem rzeczywistych reakcji serologicznych od pseudo 
reakcji, zmiennością bakterii, pojęciem zakażenia i  choroby zakaźnej, 
obronnych reakcji leukocytów (leukergia). Te ostatnie badania nad leu-
kergią dotyczyły stosunku leukergii do fagocytozy i obserwacji zjawiska 
leukergii w różnych stanach klinicznych. Badał też rolę heparyny w me-
chanizmie leukergii. Badania te umieścił w Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Skłodowska w 1951 r. Prace te zostały później przetłumaczo-
ne na język niemiecki i angielski. Ale po raz pierwszy były publikowane 
w Lublinie. Dla uniwersytetu było to ważne i dlatego tak dosyć dokład-
nie omawiam działalność prof. Ludwika Flecka na terenie lubelskim. 
Bo w Lublinie prowadził ożywioną działalność naukową, dydaktyczną 
i popularyzatorską. I w jego zakładzie wielu lekarzy doktoryzowało się 
w zagadnieniu leukergii.

Należy jeszcze dodać, że w  przedwojennych latach (1922-1939) 
prof. Fleck był uznanym filozofem. Napisał szereg prac, które prezen-
towane były za granicą. Przeważnie dotyczyły zagadnień racjonali-
zmu i pragmatyzmu. Na temat jego filozoficznego dorobku odbyła się 
w Hamburgu w roku 1981, czyli po jego śmierci, międzynarodowa kon-
ferencja poświęcona właściwemu rozpoznawaniu i ocenie jego dorobku.
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Prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Gamski 
(1913-1989)

Urodził się 2 października 1913 r. w  Skołoszowie k. Jarosławia. 
Zmarł 20 stycznia 1989 r. w Gdańsku. Był synem Włodzimierza, urzęd-
nika kolejowego i  Marii z  Kłapeckich, nauczycielki. Maturę uzyskał 
po ukończeniu renomowanego Zakładu Naukowo-Wychowawczego 
Ojców Jezuitów w  Chyrowie, a  studia lekarskie we Lwowie na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza (UJK) w roku 1937. Bezpośrednio po stu-
diach rozpoczął pracę jako asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych 
UJK u  prof. Romana Renckiego. Tam doktoryzował się w  roku 1939 
na podstawie pracy pt.: „Zachowanie się wychylenia przedsionkowego 
w elektrokardiogramie ludzi zdrowych i ze schorzeniami narządu krą-
żenia w spoczynku i po próbie pracy.” Po wojnie pracował w  I Klini-
ce Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Anto-
niego Falkiewicza (1901-1977). W roku 1951 uzyskał stopień doktora 
habilitowanego (veniam legendi) na podstawie rozprawy pt. „Kliniczne 
opracowanie zespołu podwzgórzowego i  nadcieplności wegetacyjnej.” 
W 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1973 r. profesorem 
zwyczajnym. Do Lublina przyjechał w  1954 r. i  objął kierownictwo 
I Kliniki Chorób Wewnętrznych. Z całą pewnością należy podkreślić, że 
prof. M. Gamski założył podwaliny pod późniejszy rozwój kardiologii 
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lubelskiej. Właśnie w  Lublinie rozpoczęto, wspólnie z  Instytutem im. 
Hirszfelda we Wrocławiu, badania nad zastosowaniem preparatu D1 
i D1H (lek Ipronal) w leczeniu nadciśnienia tętniczego i nerwic ukła-
du krążenia. Na prośbę prof. Gamskiego znany chemik prof. Bogusław 
Bobrański we Wrocławiu wykonał syntezę tego leku. Prof. M. Gamski 
do Lublina przyjechał z istotnym i cennym gatunkowo dorobkiem na-
ukowym. Jego prace naukowe dotyczyły wyjaśnienia patogenezy zmian 
chorych z nerwicą, wartości próby gynergenowej w ekg, wprowadzenia, 
po raz pierwszy w  Polsce, badań nad autoalergią w  chorobach serca. 
Jako jeden z pierwszych w Polsce opublikował w 1954 r. prace dotyczą-
ce zjawisk immunologicznych w chorobach mięśnia serca. Według jego 
propozycji stworzono model wektokardiografu. Ale najwięcej prac na-
ukowych w Lublinie dotyczyło zastosowania leku Ipronal. Leku, którym 
jeszcze dzisiaj są leczeni chorzy. W 1956 r. prof. M. Gamski przeniósł 
się do Gdańska i objął kierownictwo III Kliniki Chorób Wewnętrznych. 
W Gdańsku rozwinął szeroki wachlarz badań kardiologicznych rozpo-
czętych we Wrocławiu i Lublinie, dodając badania nad aksonokardio-
grafią. Należy też dodać, że Gamski był świetnym nauczycielem i każ-
demu asystentowi dawał dużą swobodę działania. Uważał, że jeżeli chce 
się zostać naukowcem, to każdy musi sam wybrać kierunek badań, a do 
profesora przyjść z  gotowym materiałem poznawczym. Czyli kierow-
nik nie kieruje jego kształceniem i tylko służy mu pomocą. Asystent ma 
myśleć poznawczo. Każdy musi myśleć sam i swe propozycje rozwijać.

Moje spotkania z prof. Mieczysławem Gamskim zaczęły się od za-
pytania, dlaczego zająłem się badaniem elektrokardiograficznym, a nie 
innymi problemami interny. Pochwalił mój wybór. Ale nic mi nie suge-
rował. Do kliniki nie przychodził codziennie. Chyba dwa lub najwyżej 
trzy razy w tygodniu i to koło godziny 10-tej. Przez dwa dni wizytował 
oddział w szpitalu wojskowym (taki tam mieliśmy). I ten oddział prefe-
rował. Tam nie było dyżurów i chorzy byli dobierani według zaintereso-
wań naukowych. A my, w szpitalu im. Jana Bożego, na dyżurze przyjmo-
waliśmy przede wszystkim ciężko chorych. Ale kiedy rozpoczął wizytę, 
to nawet na sali sześciołóżkowej trwała ona kilka godzin. Niezwykle do-
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kładnie i szczegółowo wypytywał chorego o przyczynę zgłoszenia się do 
szpitala i te wiadomości sprawdzał w historii choroby. Musiały być tam 
uwzględnione. Także te, co dotyczyły najbliższej rodziny, czyli rodziców, 
dziadków, rodzeństwa czy dzieci. Następnie badał fizycznie i sprawdzał, 
czy uwzględniono je w  dokumentach. Co nas dziwiło to, że nie uży-
wał fonendoskopu tylko słuchawkę (stetoskop), taką do jednego ucha. 
A jednak dobrze wysłuchiwał. Zdziwiony i zainteresowany tym sposo-
bem badania, zakupiłem sobie taką słuchawkę i nauczyłem się słuchać. 
Ale jednak fonendoskop był mi bliższy w użyciu. Po zakończeniu bada-
nia i sprawdzeniu zapisanych leków, przechodził do drugiego chorego. 
Zwykle przy chorym chwalił lekarza, a czasem mówił: „Wie pan, doktor 
tak dobrze pana wyleczył, że jestem pełny podziwu dla jego osiągnię-
cia.” I to nas nobilitowało w oczach pacjenta i dawało dużą satysfakcję. 
Ale jednego razu profesor na wizycie zdenerwował się bardzo. Chodziło 
o kobietę, u której przy badaniu jamy ustnej znalazł na języku wielką 
kolonię pleśniawek. Po prostu kolega Henio D. tego nie zauważył. Pro-
fesor kazał nam dokładnie to obejrzeć. A tam rzeczywiście aż „kwitło.” 
Tylko ten jeden raz w życiu widziałem tak dużą kolonię pleśniawek. Szef 
był tak zdenerwowany, że przerwał wizytę słowami: „Takie leczenie to 
skandal.” Wstał, umył ręce i wyszedł. Ubrał się i opuścił klinikę. Zasta-
nawialiśmy się, jakie będą konsekwencje. Ale nigdy do tego epizodu nie 
nawiązał. I chyba ten sposób postępowania najbardziej nas ukarał. Do 
dzisiaj pamiętam ten incydent.

Bywało, że profesor potrafił upokorzyć asystenta. Przypominam, że 
przy łóżku jednej chorej poprosił o wynik ekg. Ale w historii go nie było. 
„Może kolega nie zrobił?.” „Nie. Na pewno był wykonany.” „To popro-
szę.” Widać było, że profesor chce się trochę zabawić. „Zaraz przyniosę. 
Chyba jest w gabinecie asystentów.” Kolega Stanisław L. bywał roztar-
gniony. „To ja poczekam. Niech pan przyniesie.” Poszedł. Cała świta le-
karzy towarzysząca przy wizycie czeka. Po kilku minutach Stasio przy-
chodzi i  stwierdza, że nie znalazł. „Ale na pewno był wykonany.” „To 
ja poczekam. Niech kolega pomyśli gdzie może być.” I pomyślał. „Już 
wiem. Zabrałem go do domu i miałem go opisać. Musiał tam zostać.” 
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„No to niech pan już teraz nie idzie. Mieszka pan kilka kilometrów od 
szpitala.” Wszyscy się dobrze bawili.

I tu muszę przypomnieć, że kiedy zająłem się badaniami graficzny-
mi układu krążenia i przyniosłem gotową już do druku pracę, to pro-
fesor po przejrzeniu jej stwierdził: „Wie kolega, ja się na tym zupełnie 
nie znam. Przed wysłaniem do redakcji, ja ją wyślę do prof. Zdzisława 
Askanasa i poproszę o recenzję.” Askanas był najlepszym znawcą tego 
zagadnienia. Był to temat jego pracy habilitacyjnej. No! Zdenerwowa-
łem się niebywale. Nie miałem jednak wyjścia i praca powędrowała do 
Warszawy. Ale Askanas ocenił ją dobrze i została wydrukowana w „Kar-
diologii Polskiej”, najważniejszym piśmie kardiologicznym w  naszym 
kraju. Odetchnąłem.

Dodam jeszcze, że kiedy zostałem kierownikiem kliniki kardiologii, 
to postanowiłem wystąpić do władz Akademii Medycznej z propozycją 
nadania prof. M. Gamskiemu tytułu „Doktor Honoris Causa.” Były to 
lata siedemdziesiąte XX wieku. Gamski był znany jako niebywale po-
bożny człowiek. I rektor odmówił wszczęcia postępowania opierając się 
na tym „mankamencie.” Ale po kilku latach, kiedy zmieniły się władze 
i działała „Solidarność”, następny rektor prof. Andrzej Jakliński poparł 
moją propozycję. Zatelefonowałem do prof. Gamskiego i wyłuszczyłem 
sprawę. Był zaskoczony. Uważał, że tak wysoki tytuł mu się nie należy. 
„Panie profesorze. Ja proszę tylko o  pozwolenie wszczęcia procedury 
postępowania. Przecież pańska sylwetka i  prace będą oceniane przez 
trzech recenzentów z  różnych ośrodków naukowych w  kraju. Ja pro-
szę tylko o wyrażenie zgody.” I taką zgodę otrzymałem. Ale niestety,  w 
przeddzień, kiedy miałem referować sprawę na Radzie Wydziału Lekar-
skiego, otrzymałem telefon z Gdańska, że prof. Mieczysław Gamski na-
gle zmarł. I to powiedziałem na posiedzeniu.

Kiedy bywałem na urlopie w  Juracie, to odwiedzałem profesora 
w Gdańsku. Mieszkał w pięknej wili przy głównej ulicy Aleja Zwycię-
stwa 20 i zajmował całe pierwsze piętro. Jeden pokój przystosował aku-
stycznie do właściwego odbierania muzyki. W różnych kątach pomiesz-
czenia zawiesił odpowiednio przygotowane głośniki. Rzeczywiście efekt 
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muzyczny był wspaniały. „Mam teraz dużo czasu i wiele go poświęcam 
słuchaniu muzyki poważnej, którą tak lubię, i przy niej dobrze odpoczy-
wam” – chwalił się. Opowiadał mi, że przeżył wielką radość. Chodziło 
o to, że w latach kiedy działała „Solidarność” został, w tajnym głosowa-
niu, wybrany na stanowisko rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Ale nie zatwierdziły go władze ministerialne. Warszawa odmówiła. „Wie 
kolega, miałem tę satysfakcję, że przez kilkanaście godzin byłem rekto-
rem. A że później nie mogłem nim być, to już nie zależało ode mnie. 
Byłem rektorem i nic się nie napracowałem.” Bardzo był zadowolony, 
że miejscowa społeczność akademicka obdarzyła go tak wielkim zaufa-
niem, i że był w swoim środowisku popularny.

Należy też zaznaczyć, że prof. Mieczysław Gamski był honorowym 
członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był lekarzem hu-
manistą, o rzadko spotykanym twórczym umyśle.
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Prof. dr hab. Marian Godlewicz 

(1903-1950)

O  profesorze nie mogę wiele powiedzieć. Urodził się 14 lutego 
1903 r. we Lwowie. W tym mieście uzyskał w 1925 r. na Politechni-
ce Lwowskiej dyplom inżyniera chemika. W tej też uczelni w 1935 r. 
obronił doktorat. W latach 1925-1927 pracował jako asystent w Kate-
drze Technologii Nafty Politechniki Lwowskiej. Przeniósł się do Cho-
rzowa (1927-1931) i  był pracownikiem Laboratorium Badawczego 
Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Praca w tym zakładzie za-
owocowała opatentowaniem trzech polskich patentów. Następną pra-
cą Godlewicza było zatrudnienie w laboratorium badawczym Polmi-
nu (1933-1939) i od stycznia 1933 roku do wybuchu wojny pracował 
w fabryce Związków Azotowych w Mościcach. W okresie 1939-1941 
był docentem w  Katedrze Chemii Organicznej Politechniki Lwow-
skiej. Pracował również w firmie Galikol oraz później w Państwowym 
Instytucie Naukowym w Puławach. Przeniósł się do Lublina i na po-
lecenie rektora Raabego w 1945 r. objął kierownictwo katedry Chemii 
Organicznej UMCS. Jednocześnie wykładał i egzaminował studentów 
Wydziału Lekarskiego. W 1947 r. wyjechał jako stypendysta do Anglii, 
z  którego powrócił w  1949 r. i  ponownie kierował Katedrą Chemii 
Organicznej. 
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Prof. Marian Godlewicz chemię organiczną wykładał nam na pierw-
szym roku studiów. Był, jak już wspomniałem, kierownikiem Zakładu 
Chemii Organicznej Wydziału Lekarskiego UMCS w randze z-cy pro-
fesora. Sam zresztą ten zakład stworzył. Pomieszczenia mieściły się na 
trzecim piętrze budynku przy ul. Radziwiłłowska 5. Profesor wykładał 
przejrzyście. Ale na wykłady to wielu studentów nie chodziło. Przyczy-
ną był wydany świetny skrypt, na podstawie którego mieliśmy zdawać. 
No i oczywiście studenci fakt ten wykorzystali natychmiast. „Po co tra-
cić czas na wykład, kiedy można lepiej i łatwiej nauczyć się ze skryptu” – 
twierdzili. Ja tak też zresztą robiłem. Ale chemię wkuwałem dokładnie. 
W przyszłości miał to być mój pierwszy egzamin uniwersytecki. Nauka 
przychodziła mi łatwo, wzory szybko zapamiętywałem, bo mam pa-
mięć tzw. „wzrokową.” Wiem dobrze, że egzamin piśmienny zdawałem 
w pierwszym terminie. Właśnie na tej ulicy Radziwiłłowskiej. Nie było 
nas wiele, chyba nie więcej niż dwadzieścia osób. Był wczesny, słoneczny 
czerwcowy poranek. Okna i drzwi balkonowe były otwarte. Na samym 
wstępie profesor poprosił, żeby nie zbliżać się do balkonu ponieważ nie 
istnieje. Został rozebrany. Zdałem łatwo. Na drugi dzień otrzymaliśmy 
wyniki. Uzyskałem ocenę bardzo dobrą. Dlatego zostałem zwolniony 
z  egzaminu ustnego. Oczywiście wynik był spowodowany wrodzoną 
łatwością przyswajania wiadomości za pomocą wzroku. Matka ode-
tchnęła: „Tak się obawiałam tego egzaminu. Przecież to państwowy i dla 
ciebie pierwszy. Dobrze zacząłeś.” Tutaj, a trzeba to wyraźnie stwierdzić, 
że w następnych latach studiów, w indeksie bywały też noty dostateczne. 
Ale ta pierwsza była dobra. Nawet bardzo. 

Zaraz po naszym egzaminie profesor wyjechał do Anglii na wspo-
mniane stypendium. Studentów egzaminowała doc. Teresa Bizantz. 
W dniu 13 czerwca 1950 r. prof. Marian Godlewicz popełnił samobój-
stwo zażywając cyjanek potasu. Podobno przyczyną tego desperackiego 
kroku było kilkakrotne przesłuchiwanie go przez agentów służb bezpie-
czeństwa i indagowanie, dlaczego przedłużył swój pobyt na stypendium 
w Anglii bez uprzedniego uzyskania zgody od naszych władz. Ile w tym 
prawdy – nie wiem. W  kilkanaście lat później o  szczegółach zgonu 
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opowiedział mi mój pacjent, ówczesny woźny tego zakładu. „Kiedy 
przyszedłem do zakładu zorientowałem się, że leży przewrócone krze-
sło. Zdziwiło mnie to. Ale wystraszyłem się, kiedy zobaczyłem leżącego 
przed stołem laboratoryjnym martwego profesora. Nie był w fartuchu 
tylko w swoim codziennym garniturze. Wezwałem milicję, której komi-
sariat mieścił się w pobliżu. Zaczęto robić rewizję. Nic nie znaleziono. 
Żadnego listu powiadamiającego o desperackiej decyzji.” Natomiast ja, 
nawet po kilkudziesięciu latach, nie potrafię sobie wytłumaczyć tego 
postępku. Profesor dla nas studentów sprawiał wrażenie osoby zrówno-
ważonej, spokojnej. Ale widać były to tylko pozory.
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Prof. dr hab. Aleksander Goldschmied 
(1906-1995)

Jeżeli chodzi życiorys prof. Aleksandra Goldschmieda, to uro-
dził się 24 czerwca 1906 r. w Krakowie i tam studiował medycynę. Po 
rocznej służbie wojskowej w  Warszawie ożenił się i  odbył specjaliza-
cję w Wiedniu. Po powrocie do kraju był ordynatorem w uzdrowisku 
Morszyn, a  także przez pewien czas pracował w Łodzi. W 1939 r. zo-
stał zmobilizowany, ale uniknął niewoli, kiedy Armia Czerwona zajęła 
polskie tereny. Po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej został ewaku-
owany w głąb Rosji do Baszkirii, gdzie był lekarzem kołchozu. Później 
(1940) był naczelnym lekarzem uzdrowiska w Urbańsku na Ukrainie, 
skąd powrócił do Polski i od 1.01.1945 roku rozpoczął pracę w Klini-
ce Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. Jakuba Węgierki, 
który był promotorem jego pracy doktorskiej p.t. „Próby leczenia peni-
cyliną” obronionej w roku 1946. W 1947 r. habilitował się na podstawie 
rozprawy „Badania nad glikemią w przebiegu choroby wrzodowej żo-
łądka i dwunastnicy.” Wkrótce został dziekanem Wydziału Lekarskiego 
UMCS i kierownikiem I Kliniki Chorób Wewnętrznych, a także konsul-
tantem chorób wewnętrznych województwa Lubelskiego. W roku 1953 
wyjechał do Łodzi, gdzie objął kierownictwo Kliniki Chorób Zakaźnych 
i prorektora tej uczelni. Po śmierci rektora prof. Emila Palucha, w latach 
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1954- 1955 powierzono mu funkcję rektora Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Jak udało mi się ustalić to w maju 1956 r. opuścił Łódź i przeniósł się 
do pracy w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie na stanowisko dyrek-
tora departamentu ds. pielęgniarstwa. Jak mi znacznie później opowia-
dał, ten warszawski okres pracy dał mu wiele satysfakcji. Podobno dużo 
zrobił dla polepszenia sytuacji pielęgniarek. Następnie opuścił Polskę 
w 1957 r. i wraz z prof. Ludwikiem Fleckiem, Arturem Berem i Jakubem 
Chlebowskim wyjechali do Izraela. W tym kraju pracował na różnych 
stanowiskach. Przez jakiś czas był dyrektorem szpitala, naczelnym leka-
rzem oddziału geriatrii w szpitalu „Hadasa” w Tel-Aviv, a po przejściu 
na emeryturę pracował w Kasie Chorych „Makabi”, gdzie utworzył spe-
cjalistyczne ambulatorium dla chorych na cukrzycę. 

Jeszcze w latach młodzieńczych prof. Aleksandr Goldschmied był 
działaczem różnych organizacji. W  gimnazjum należał do uczniow-
skiego koła „Farband”, następnie założył organizację „Żakmik.” Był też 
członkiem Bundu, a tuż przed wojną należał do Komitetu Centralnego 
Bundu. Po wojnie należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR). Po przyjeździe do Izraela do Bundu już nie wstąpił, ponieważ 
uważał, że po swojej przynależności do rządzącej wówczas partii komu-
nistycznej w Polsce, nie miał do tego prawa.

Ja z prof. Goldschmiedem spotkałem się w Tel-Aviv w roku 1979, 
kiedy byłem uczestnikiem kongresu kardiologicznego. Oczywiście od 
razu rozpoznał także moją żonę. „Przecież pani też była naszą student-
ką!” – wypalił. Opowiedział nam o swojej adaptacji w Izraelu. A przeżył 
niezwykle ciężki okres. „Słuchajcie. Nie znałem obowiązującego języka 
hebrajskiego, ani też angielskiego. Znałem tylko jidysz, polski i rosyjski. 
A tych języków tam nie używano. Przez dwa lata nie potrafiłem porozu-
mieć się z pacjentami. Prof. Jakub Chlebowski nie miał tego problemu. 
Ale on był synem rabina z Grodna i w młodości uczył się w tym języku. 
Teraz jest już dobrze. Pracuję w przychodni schorzeń cukrzycy. I pracu-
ję, mimo, że jestem po zawale. Ale to nie to samo co w Polsce.” Jednak, 
według mnie to profesor hebrajskim posługiwał się także niezbyt dobrze. 
Bo jak zauważyłem, że kiedy poprosił nas do koszernej restauracji, to 
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także miał pewne trudności w porozumieniu się z kelnerką. Chwalił się 
córką Hanią, która była ponoć znakomitym specjalistą w dziedzinie roz-
poznawania szczepów bakteryjnych groźnych dla człowieka. Bywała za-
praszana do Londynu na konsultacje. Miała swoją rodzinę, męża i dzieci. 
Mieszkała niezbyt daleko od Tel-Aviv. Mieli więc dobry kontakt. Niestety 
profesor przeżył w tym kraju wielką tragedię. Zmarła mu żona i syn Jaś. 
Z wielkim wzruszeniem wspominał pobyt w Lublinie. W nowej ojczyź-
nie miał jednak duże trudności finansowe. „Nie mogę was zaprosić do 
mojego mieszkania, bo nie można go porównać z lubelskim. Jest to pokój 
z wnęką kuchenną i łazienką. Właściwie to mi wystarcza. Po mojej śmier-
ci zostanie własnością spółdzielni. Ale dla mnie najbardziej uciążliwym 
jest tutejszy klimat. W miesiącach letnich mamy stale ciepłotę około 45 
st. Celsiusza. Po prostu leżę w łóżku i stoję pod prysznicem. Nie daje się 
żyć” – biadał. Zmarł w lecie 1995 r. w wieku 89 lat.

Na marginesie dodam, że jidysz jest to język Żydów aszkenazyj-
skich. Powstał w X wieku w południowych Niemczech na bazie dialektu 
średnio-wysoko niemieckiego z dodatkiem elementów hebrajskich, sło-
wiańskich i romańskich.

Wracając do naszego spotkania to łatwo zauważyć, że Goldschmied 
„nasiąkł” polskością. Nie potrafił się od tego uwolnić. To samo spotka-
ło znakomitą poetkę Łucję Pinczewską-Gliksman, którą też wtedy od-
wiedziliśmy. Przed wojną ukończyła Wydział Polonistyki uniwersytetu 
w Poznaniu i w tym mieście była nauczycielem tego przedmiotu w szkole 
średniej. Przeżyła okupację hitlerowską w Polsce. Wyszła za mąż i przez 
jakiś czas mieszkała w USA. W Izraelu żyła raczej biednie. Była wdo-
wą. W czasie naszego spotkania przez cały czas wspominała rodzinny 
Opatówek, gdzie ojciec miał fabrykę lalek. Nie skarżyła się na trudno-
ści finansowe, które zresztą miała, tylko na brak kontaktu z Polakami. 
Tych dwoje było „skażonych” polskością. I mimo, że w pewnym okresie 
żyli w skrajnie trudnych latach (okupacja, tereny Związku Radzieckie-
go) i nie mogli mieć najlepszych wspomnień, to jednak nasz kraj darzyli 
wielkim sentymentem. W dalszym ciągu czuli się Polakami.



40

 

Dr n. med. Stanisław Grodzki 
(1915-1977)

Uważam, że powinienem trochę opowiedzieć o  dr Stanisławie 
Grodzkim. A to dlatego, że nauczył mnie leczenia pacjentów z gruźlicą 
płuc i wykonywania zabiegów chirurgicznych, które jeszcze w tamtych 
latach stosowano w tym schorzeniu. Wprawdzie mieliśmy już do dys-
pozycji streptomycynę i PAS, to jednak bardzo wielu chorych miało za-
awansowaną postać tego schorzenia i mogliśmy tylko przedłużać im ży-
cie. I właśnie ich leczono zakładaniem odmy opłucnowej. W roku 1952 
do naszej kliniki chorób wewnętrznych dołączono 24-łóżkowy barak 
(Oddział V), gdzie to leczenie stosowano. Oddział prowadził właśnie 
dr Grodzki, a do pomocy przydzielono mu dwóch najmłodszych pra-
cowników kliniki, tzn. mnie i Henryka Dąbskiego. Ja zajmowałem się 
salą męską. Dr Grodzki zastosował metodę dużej samodzielności młod-
szego asystenta. Nauczył nas podstawowych zabiegów, w tym także za-
kładania odmy opłucnowej i brzusznej. No i oczywiście ich dopełniania. 
Nie było to łatwe, ale dawało dużą satysfakcję. Z pracy byłem zadowolo-
ny, ponieważ codziennie wykonywałem dużo zabiegów manualnych, co 
dawało mi dobry kontakt i swego rodzaju „zżycie” się z chorymi.

Pielęgniarką oddziałową była szarytka, siostra Czesława Karpińska. 
Starsza kobieta, która około 30 lat pracowała na salach, gdzie leczono 
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gruźlicę płuc. Do nas zwracała się zawsze „Panie konsyliarzu.” Jej nie-
zwykłe doświadczenie pomagało nam w pracy. Zwłaszcza popołudniu, 
kiedy nie mieliśmy się kogo poradzić. A na oddziale siostra Czesława 
przebywała właściwie stale. Uprzedzała nas, który chory może zemrzeć, 
bo dostanie masywnego krwotoku. I  zwykle się nie myliła. Miała po 
prostu niebywałe doświadczenie w przebiegu tej choroby, ale także ol-
brzymi zmysł długoletniej obserwacji. Nie potrafiła uzasadnić swoich 
spostrzeżeń. „A  wie pan, on miał takie trochę zaostrzone rysy. Takie 
dziwnie podkrążone oczy i posiniały nos. No, a poza tym przecież po-
goda była taka duszna. No i koło niego latała mucha.” A przecież był 
to styczeń, zima. Skąd więc mucha? Niejednokrotnie na dyżurach sio-
stra ostrzegała nas, którymi chorymi należy się szczególnie zająć. Sio-
stra nigdy się nie myliła. Nas młodych lubiła bardzo. Solidaryzowała 
się z nami, jeszcze nie doświadczonymi w leczeniu gruźlicy płuc. Jeżeli 
były jakieś niedociągnięcia, to na osobności je przedstawiała, pomagała 
usunąć i nigdy nie meldowała o tym dr Grodzkiemu. Znacznie później 
dowiedziałem się, że w czasie okupacji należała do AK i zdecydowanie 
pomogła jednemu z lekarzy, który z zemsty osobistej został niesłusznie 
posądzony o współpracę z Niemcami i groziła mu kara śmierci zasądzo-
na przez sąd podziemnej organizacji.

Należy jeszcze dodać, że dr Grodzki był nie tylko doświadczonym 
ftyzjatrą ale znanym melomanem. Nigdy nie opuszczał koncertów w fil-
harmonii. Bardzo go, także za to, cenił jego szef prof. Tadeusz Kiela-
nowski. Niestety Grodzki zachorował poważnie i w dniu 27 maja 1977 r. 
zmarł wskutek pooperacyjnych komplikacji. Został pochowany w Lu-
blinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Miał lat 62.
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Prof. dr hab. Stanisław Grzycki 
(1910-1978)

Prof. Stanisław Grzycki urodził się 9 lutego 1910 r. w Niezawizowie 
w województwie stanisławowskim, gdzie ojciec był nauczycielem. Ma-
turę otrzymał w 1929 r. po ukończeniu Państwowego Gimnazjum Neo-
klasycznego w Stanisławowie. Wstąpił na Uniwersytet Jana Kazimierza 
(UJK) we Lwowie i w 1938 r. został lekarzem. Jeszcze będąc studentem 
interesował się histologią i rozpoczął pracę naukową w Katedrze Histo-
logii i Embriologii UJK pod kierownictwem prof. Władysława Szymo-
nowicza. W czasie okupacji niemieckiej (1939-1944) praktykował jako 
dermatolog i wenerolog. Został powołany do polskiego wojska, z które-
go zdemobilizowano go w 1944 r. i powołano do objęcia kierownictwa 
w Katedrze Histologii i Embriologii UMCS. Zakład mieścił się w bocz-
nym skrzydle budynku szkoły im. Stanisława Staszica przy ulicy Aleje 
Racławickie 20. Tam też zresztą zamieszkał w swoim gabinecie. W roku 
1946 doktoryzował się, w 1948 r. habilitował, w 1954 r. został profeso-
rem nadzwyczajnym i w 1962 r. profesorem zwyczajnym. Przez 34 lata 
(1944-1978) był kierownikiem Zakładu Histologii i Embriologii AM.

W  1963 r. zakład histologii został przeniesiony do gmachu Col-
legium Medicum przy ulicy Radziwiłłowskiej, gdzie miał już godziwe 
warunki szkoleniowe i  dydaktyczne. Te warunki umożliwiły mu zor-
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ganizowanie Pracowni Mikroskopii Elektronowej, którą zajął się asy-
stent Maciej Latalski. Jednocześnie nie zaniedbywał praktyki lekarskiej 
i był dermatologiem Ambulatorium Akademickiego (1951-1964). Jego 
zainteresowania naukowe dotyczyły badań nad procesami cytofizjolo-
gicznymi i histochemicznymi procesów wydzielniczych komórek gru-
czołowych i neurocytów. Na ten temat opublikował kilkanaście prac na-
ukowych. Potrafił skupić wokół siebie grono młodych lekarzy, niektórzy 
w przyszłości zostali profesorami. Powstała histologiczna szkoła Grzyc-
kiego. Za te zasługi w 1975 r. otrzymał tytuł „Doctor Honoris Causa” 
Śląskiej Akademii Medycznej. Jego hobby było olejne malarstwo i  fo-
tografika przedstawiana w wystawach. Zmarł 18 maja 1978 r. Prof. Sta-
nisław Grzycki miał też ważne stanowisko we władzach uczelni. Przez 
szereg lat był prorektorem ds. nauki.

W  latach moich studiów zakład histologii mieścił się we wspo-
mnianym gmachu szkoły Staszica. Było dosyć ciasno, ale właściwie 
zorganizowane zajęcia mogły być prowadzone dobrze. Asystenci dora-
dzali, kontrolowali rozpoznawanie pod mikroskopem i co pewien czas 
przeprowadzali pisemne kontrole wiadomości. Po takim sprawdzianie 
otrzymywaliśmy od profesora zaświadczenie „Zdał kolokwium” z oce-
ną, które było sygnowane charakterystycznym podpisem, koniecznie 
zielonym atramentem. Jedno takie przechowuję do dnia dzisiejsze-
go. Grzycki miał talent wykładowcy, mówił pięknie, rzeczowo, zawsze 
w gromadzie swoich asystentów. Wypowiedzi ilustrował rysunkami na 
planszach lub rysunkach na tablicy. Egzaminu baliśmy się bardzo. Był 
jednym z najtrudniejszych na drugim roku studiów. Na szczęście profe-
sor wydał skrypt z histologii. I ten skrypt należało umieć, czyli wykuć. 
Zaczynał się chyba tak: „Jeszcze nie umilkł huk armat znad Wisły, a już 
należy zacząć się uczyć” – coś w tym stylu. I ten podręcznik z kolegą do-
brze sobie przyswoiłem. Jednocześnie kupiłem doskonałą książkę Szy-
monowicza, byłego szefa Grzyckiego, w której pięknie ilustrowane hi-
stologiczne obrazy ułatwiały rozpoznanie tkanek. No i jeszcze gromadą 
chodziliśmy do prywatnego mieszkania ówczesnego starszego asystenta 
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Józefa Staszyca, który cierpliwie uczył nas arkanów mikroskopowego 
rozpoznawania preparatów. A uczył nas co najmniej tydzień. Na zakoń-
czenie kupiliśmy mu kwiatek. Oburzył się. Nie przyjął i  przekazał go 
jednej z koleżanek. Autentycznie poczuł się urażony. „Przecież ja was 
tylko chciałem czegoś nauczyć i za tę koleżeńską przysługę nie mogę być 
wynagradzany. Pamiętajcie, że profesor ma na egzaminie preparaty bar-
wione inną metodą. Czyli musicie znać kształty tkanek, a nie sugerujcie 
się kolorem barwienia.” To była niezmiernie ważna informacja. Właści-
wie egzaminu zbytnio się nie obawiałem. Dobrze znałem skrypt, mia-
łem bardzo dobrze zdane kolokwia. Po przepytaniu ustnym musiałem 
rozpoznać pod mikroskopem trzy preparaty. Rzeczywiście były inaczej 
barwione. Dwa rozpoznałem bez trudu, ale trzeci źle. „Jeżeli kolega chce 
egzamin zakończyć, to wpiszę notę dostateczną, ale jeżeli woli dostać 
bardzo dobrą, to musicie ocenić dwa następne, które podam. I jeżeli ich 
nie rozpoznacie to dwójka. Proszę wybrać.” Zaryzykowałem. I te dobrze 
rozpoznałem. I profesor słowa dotrzymał. Ale ten moment decyzji do-
brze pamiętam jeszcze dzisiaj.
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Prof. dr hab. Wiesław Hołobut 
(1907-1988)

Prof. Wiesław Hołobut urodził się 12 września 1907 r. w  Żuraw-
nie w województwie stanisławowskim w rodzinie prawniczej. Ojciec był 
sędzią Sądu Okręgowego w Samborze. Swoje wykształcenie zdobył we 
Lwowie. W roku 1925 uzyskał świadectwo maturalne i rozpoczął studia 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK). Już jako 
student pracował w Zakładzie Fizjologii kierowanego przez znakomi-
tego fizjologa prof. Adolfa Becka. W 1931 r. ukończył studia, uzyskał 
dyplom i  stopień doktora wszech nauk lekarskich. W  dalszym ciągu 
pracował w zakładzie fizjologii, a jednocześnie praktykował w Państwo-
wym Szpitalu Powszechnym w Klinice Ginekologii UJK. We wrześniu 
1939 r. przebywał w  Warszawie i  natychmiast po rozpoczęciu woj-
ny powrócił do Lwowa. W  latach 1939-1944 pracował we Lwowie na 
różnych stanowiskach w  oddziałach położniczych i  ginekologicznych 
(Instytut Położniczy, Miejski Szpital Położniczy) a  także w  Miejskiej 
Stacji SANEPID. Pod koniec okupacji był krótko ordynatorem Kliniki 
Położniczo-Ginekologicznej Instytutu Medycznego. Do wojska został 
powołany we wrześniu 1944 r., gdzie w stopniu kapitana był ordynato-
rem VII Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego I Armii Woj-
ska Polskiego. Znalazł się w Lublinie, został tam odkomenderowany do 
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zorganizowania zakładu fizjologii w  nowoutworzonym Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). I  w  Lublinie zamieszkał na stałe 
wraz z matką i siostrą. Był kierownikiem Zakładu Fizjologii Człowie-
ka Akademii Medycznej (AM) aż do przejścia na emeryturę, czyli do 
roku 1976. W  tych latach w  roku 1945 habilitował się, w  1947 został 
tytularnym profesorem nadzwyczajnym, a w 1956 tytularnym profeso-
rem zwyczajnym. W czasie swojej pracy w AM był m.in. dyrektorem 
Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi (1970-1974), ekspertem w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie Międzynarodowego 
Biura Pracy (1973), przewodniczącym Wydziału II Nauk Biologicznych 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem komitetów re-
dakcyjnych kilku czasopism medycznych. Udzielał się też we władzach 
Akademii Medycznej. W 1955 r. był prorektorem a w latach 1956-1959 
rektorem tej uczelni. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był 
wielokrotnie nagradzany oraz uhonorowany wieloma odznaczeniami. 
W  1985 r. Akademia Medyczna w  Lublinie nadała prof. Wiesławowi 
Hołobutowi tytuł „Doctor Honoris Causa.” Jego hobby była gra na for-
tepianie. Zmarł w Lublinie w dniu 18 listopada 1988 r. 

Mój rok studiów zdawał u prof. Wiesława Hołobuta dwa egzaminy. 
Była to fizjologia i  farmakologia. Profesor pytał względnie dokładnie, 
pomagał, dawał dodatkowe pytania. Uważaliśmy, że tak powinien wy-
glądać prawidłowy sprawdzian wiadomości. Co ciekawe łagodniej py-
tał z fizjologii, a dociekliwie sondował farmakologię. Pierwszy egzamin 
zdawaliśmy po drugim roku studiów a  drugi po czwartym. Z  pierw-
szego dostałem stopień „cztery” a z drugiego „celująco.” Z profesorem 
spotykałem się także znacznie później, kiedy byłem pracownikiem AM. 
Zwykle urlop letni spędzaliśmy z rodziną nad morzem w Juracie, a pro-
fesor w  pobliskiej Jastarni. Kiedy mnie zobaczył, wzywał kiwnięciem 
ręki. Chętnie rozmawiał. Widać było, że się nudził. Ale dużo ciekawych 
wiadomości dowiedziałem się o  pracy i  stosunkach jakie panowały 
przed wojną w lwowskiej służbie zdrowia.
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Przez pewien czas leczyłem szwagra profesora Hołobuta, także le-
karza. Jego siostra Wanda Stojałowska (1905-1995) była kierownikiem 
Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii AM. We Lwowie ukończyła 
biologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W czasie okupacji 
hitlerowskiej była karmicielką wszy w Instytucie Szczepionek przeciw 
Tyfusowi Plamistemu u prof. Rudolfa Weigla. To uchroniło ją od wywo-
zu na roboty do Niemiec. W młodości chciała być lekarzem i zdawała na 
medycynę. Zdała dobrze, ale nie została przyjęta, bo dziewczęta obowią-
zywał numerus clausus. Tylko dziesięć procent kobiet mogło zostać stu-
dentkami. Natomiast młodszy o dwa lata brat Wiesław nie miał z przy-
jęciem żadnego problemu. Musiał tylko dobrze zdać egzamin wstępny. 
Od prof. Stojałowskiej dużo dowiedziałem się o bracie profesorze.
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Prof. dr hab. Hieronim Jawłowski 
(1887-1977)

Prof. Hieronim Jawłowski urodził się w Kownie. W tym mieście 
ukończył szkołę średnią i w 1914 r. rozpoczął studia na wydziale Fi-
zyko-Matematycznym Uniwersytetu Petersburskiego. Jeszcze jako 
student pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i tam rozpoczął 
swoją pracę naukową nad rozwojem rdzenia kręgowego ryb kostno-
-szkieletowych. W latach 1914-1915 brał udział w ekspedycji nauko-
wej badającej fauny Morza Kaspijskiego. W latach 1915-1917 był na-
uczycielem szkoły średniej w Mozdoku na Kaukazie, a w 1918-1919 
w polskim gimnazjum Peretiakowiczowej w Kijowie. Po zdanym pań-
stwowym egzaminie w 1918 r. został asystentem w Zakładzie Zoologii 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1920 r. odbył ochotniczą 
służbę wojskową w I pp. Legionów. W 1923 r. doktoryzował się. Dome-
ną przedstawionych przez niego badań była funkcja centralnego sys-
temu nerwowego drewniaka. Było to jedno z pierwszych opracowań 
dotyczące ośrodkowego układu nerwowego bezkręgowców, a pierw-
sze dotyczące wijów. Ta unikalna praca została opublikowana w na-
ukowych pismach niemieckich. Stosując metodę badań eksperymen-
talnych, za pomocą uszkodzeń poszczególnych ośrodków nerwowych, 
wykazał jaki mają one wpływ na zachowanie się zwierzęcia. Po uzy-
skaniu dyplomu nauczycielskiego w latach 1929-1939 był kustoszem 
Muzeum Zoologicznego w Warszawie. W tym okresie prezentował też 
swoje prace we Włoszech, Francji, Rumunii i Turcji. W czasie wojny 
był robotnikiem w Łańcucie (tak mi opowiadał) i jednocześnie uczył 
na tajnych kompletach. W 1944 r. przyjechał do Lublina i w 1945 r. 
zorganizował Zakład Biologii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UMCS, 
który później znalazł się w strukturze Akademii Medycznej (AM). Był 
wybitnym znawcą kręgowców, autorem 22 prac naukowych z tego te-
matu, a na jego cześć jeden z gatunków nazwano Brachyiulusjawlow-
skii. I naprawdę był wtedy jedynym w Polsce neuroanatomem mózgu 
owadów. Po raz pierwszy opisał dodatkowy ośrodek wzrokowy w mó-
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zgu chrząszczy. Najbardziej lubił ten rodzaj badań i dlatego po wojnie 
zajął się głównie mózgiem owadów. W 1945 r. habilitował się, w 1946 
został profesorem nadzwyczajnym, a w 1956 zwyczajnym.

Moje spotkania z  prof. Hieronimem Jawłowskim zaczęły się od 
słuchania jego wykładów na drugim roku studiów. Nazywaliśmy go 
„Żuczkiem.” Wykładał chaotycznie, trochę tak, jak dla uczniów szkół 
średnich. Toteż i nie chodziliśmy. A ponieważ dobrze wiedzieliśmy, że 
profesor egzaminuje łagodnie i nie lubi stawiać not niedostatecznych, 
to i nie uczyliśmy się. Nie wiem dlaczego, ale biologię uważaliśmy za 
mało ważny przedmiot w naszych studiach. Po prostu lekceważyliśmy 
tego tak znanego naukowca. To taka zwykła głupota młodych. Ale i było 
trochę w tym winy profesora. Po odejściu na emeryturę jego następca 
zmienił postępowanie i studenci zostali zmuszeni do poważnego trak-
towania przedmiotu.

Niestety ja nie byłem lepszy od kolegów. A może jeszcze bardziej 
nonszalancki. Wieść głosiła, że w  czasie egzaminowania profesor nie 
słuchał odpowiedzi studenta. Zagłębiony we własnych rozważaniach, 
jakby całkowicie wyobcowany od rzeczywistości, zamyślony patrzył 
gdzieś w  okno. Zdarzało się, że po pewnym czasie przerywał potok 
wymowy i  zadawał nowe pytanie. Ale było to to samo, o czym przed 
chwilą student mówił. Wtedy należało ponownie, jak gdyby nic się nie 
stało, zacząć od nowa mówić to samo. Lubił, kiedy zdający był porząd-
nie ubrany, w krawacie, a koleżanki koniecznie w niebieskiej sukience 
czy bluzce. Nie znosił sportowców. Nie wolno było przyznać się do tego. 
Jeżeli chodzi o mój egzamin, to wypadł fatalnie. Po prostu się nie przy-
gotowałem. A niestety profesor dobrze wsłuchiwał się w moje odpowie-
dzi. Przez pierwszą jakoś przebrnąłem, ale na drugą i trzecią prawie nie 
odpowiedziałem. Dostałem „trójkę.” I o dziwo byłem niezmiernie z tego 
zadowolony. Bo i musiałem być. Przecież ja tylko przez dwa popołudnia 
przewertowałem książkę. Dobrze wiedziałem, że moje odpowiedzi po-
winny były być ocenione na „dwójkę” i to taką mocną. Poszedłem „na 
wariata” z pełnym lekceważeniem egzaminatora. Aż wstyd się przyznać.
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Ale sylwetkę profesora znałem już wcześniej. Mieszkał w  domu 
przy ulicy 22 Lipca 8a, czyli naprzeciw mojego domu. Miał córkę, tro-
chę młodszą ode mnie, harcerkę. Bardzo wysportowaną. Wieść głosiła, 
że ćwiczyła walki wschodnie. Toteż, kiedy jako uczennica wieczorem 
została zaatakowana przez silnego chłopaka żądającego pieniędzy, to tak 
go zaatakowała, że nie przygotowany na reakcję dziewczynki upadł na 
ziemię, prosto w kałużę błota. Podobno dobrze się uczyła i w przyszłości 
została znanym profesorem wyższej uczelni w Warszawie. Jakiej – nie 
wiem.

I tu muszę, ze smutkiem, odnieść się do dalszych lat profesora. Roz-
poczęło się u niego schorzenie Alzheimera. A ponieważ był niesamo-
wicie ruchliwy, to przemieszczał się do różnych dzielnic Lublina. I nie 
potrafił powrócić do domu. Zdarzało się, że przyprowadzali go dawni 
studenci. Przypominam, jak będąc na emeryturze wszedł na posiedze-
nie Rady Wydziału i zapytał: „Czemu jest tu was tak dużo?” Zakłopotany 
dziekan jakoś sprawę załatwił. A i mnie jednego razu w klinice spotkał 
i poprosił o zbadanie. Oczywiście to zrobiłem, zapisałem receptę i po-
mogłem dostać się do głównego holu szpitala. Jakie było moje zdziwie-
nie, kiedy po godzinie przyszedł do mnie ponownie i poprosił o zbada-
nie. „Przecież pana profesora już badałem i zapisałem leki.” „Ach tak. To 
dziękuję.” Wtedy to odprowadziłem go aż do samego wejścia na schody 
przed szpitalem.

W czasie mojej pracy w klinice trzykrotnie spotkałem się z profe-
sorami naszej uczelni, którzy zapadli na to schorzenie. Tak niezmier-
nie było mi żal wielce szanowanego naukowca, który napotkał mnie 
na korytarzu naszej kliniki (a mieściła się w oddzielnym segmencie) 
i ucieszony, że spotkał znajomego, prosił o odprowadzenie do wyjścia 
ze szpitala. „Proszę kolegi, od godziny szukam wyjścia i nie znajduję. 
Niech mi pan pomoże.” Byłem zdruzgotany. Przecież w  położonym 
obok budynku pracował przez dwadzieścia lat. Co się może zrobić 
z człowiekiem. Również podobną prośbę miała jedna z profesorów. Bo 
kiedy wieczorem wracaliśmy z posiedzenia Rady Wydziału, a miesz-
kaliśmy niedaleko od siebie, to poprosiła, żeby odprowadzić ją do bra-
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my jej domu, ponieważ obawiała się, że może mieć z tym trudności. 
A  przecież nie miała jeszcze sześćdziesięciu lat. Stale się boję, żeby 
mnie to nie spotkało.
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Płk prof. dr hab. Marek Kański 
(1918-1978)

Prof. Marek Lucjan Kański urodził się 14 listopada 1918 roku 
w Radomiu w rodzinie inteligenckiej. Maturę uzyskał w 1937 r. w Byd-
goszczy. W  tym też roku został przyjęty do Szkoły Podchorążych Sa-
nitarnych i na studia medyczne w Uniwersytecie Warszawskim. Studia 
zostały przerwane działaniami wojennymi, bo po ukończeniu drugiego 
roku został przydzielony do szpitala polowego. Okupację spędził w Lu-
blinie, pracując jako asystent lekarski w Miejskim Szpitalu przy obec-
nej ulicy Biernackiego 5. Po wyzwoleniu w 1944 r. zgłosił się do wojska 
i otrzymał przydział do Szpitala Ewakuacyjnego, gdzie był instrumen-
tariuszem w bloku operacyjnym. Studia lekarskie ukończył w 1945 r. na 
Wydziale Lekarskim UMCS w Lublinie. Został przydzielony do Szpitala 
Wojskowego jako kierownik Pracowni Analitycznej. Jednocześnie od 
marca 1946 r. do września 1963 r. pracował w Zakładzie Chemii Fizjo-
logicznej, początkowo jako asystent, a po otrzymaniu stopnia doktora 
medycyny (1949), jako adiunkt i  później (1956) jako docent etatowy. 
W 1960 r. został kierownikiem Zakładu Biochemii na Wydziale Farma-
ceutycznym. Był też prodziekanem tegoż wydziału. W niedługim cza-
sie został służbowo przeniesiony do Wojskowej Akademii Medycznej 
(WAM) w Łodzi na stanowisko kierownika Katedry Chemii Fizjologicz-
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nej. Jednocześnie przez wiele lat był prorektorem WAM do Spraw Nauki 
i Dydaktyki. Był też członkiem Rady Naukowej Ministerstwa Obrony 
Narodowej, delegatem tegoż ministerstwa do Komitetu Biochemiczne-
go PAN, Naczelnym Specjalistą Wojska Polskiego do Spraw Analityki 
Lekarskiej. W 1972 r. został tytularnym profesorem nadzwyczajnym.

Jego bogaty dorobek naukowy w  ośrodkach lubelskim i  łódzkim 
dotyczy prac doświadczalnych i  monograficznych z  dziedziny badań 
nad metabolizmem bakteryjnym oraz w zakresie metod chromatogra-
ficznych stosowanych w biochemii, radiobiologii i analityce lekarskiej. 
Wypromował też kilku doktorów medycyny.

Był ceniony i lubiany w swoim środowisku zwłaszcza przez kolegów 
i studentów. Zmarł nagle w dniu 22 grudnia 1978 r.

W mojej pamięci, jako studenta, prof. Marek Kański był adiunktem 
w  Zakładzie Chemii Fizjologicznej u  prof. Janiny Opieńskiej-Blauth. 
Wiedzieliśmy, że w tym zakładzie pracował od początku jego powsta-
nia. I zakład ten wspólnie z prof. Opieńską organizował. Pamiętam go 
jako kulturalnego, spokojnego i  koleżeńskiego względem studentów 
adiunkta. Zdawaliśmy u niego egzamin praktyczny. Nie okazywał zde-
nerwowania i był opanowany mimo, że odpowiedzi nie zawsze były na 
właściwym poziomie. Ja też zdawałem u  niego ten egzamin. Był nie-
zwykle dociekliwy i słuchał uważnie. Jak pamiętam, nie miał żadnych 
uwag do moich odpowiedzi. Z płk prof. Kańskim zetknąłem się jeszcze 
kilkakrotnie, kiedy już jako profesor bywałem recenzentem prac dok-
torskich lub habilitacyjnych w WAM w Łodzi. Mile wspominał Lublin, 
wypytywał o losy znajomych. Zwłaszcza tych z zakładu chemii. Na moje 
pytanie, czy nie żałuje wyjazdu z Lublina odpowiadał, że nie, bo w Łodzi 
ma lepsze warunki aparaturowe. Dodam jeszcze, że w WAM miał nie-
zwykle wysoką pozycję naukową. 
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Prof. dr hab. Mieczysław Kędra 
(1914-1976)

O  profesorze Mieczysławie Kędrze napisałem już w książce „Le-
karze” w 2017 r., ale ponieważ jego osoba zajmuje oddzielne i najważ-
niejsze miejsce w mojej pracy naukowej i lekarskiej, odstępuję od wy-
powiedzianych zasad i osobno omówię sylwetkę i działalność jego jako 
pedagoga i lekarza. 

Prof. Mieczysław Kędra urodził się 16 marca 1914 r. we wsi Hum-
niska w powiecie Brzozów. Była to wieloosobowa, niezamożna rodzina, 
w której wcześnie zmarł ojciec. Profesor miał wtedy 11 lat. Rozpoczął 
naukę w  Gimnazjum Humanistycznym w  Brzozowie i  był zmuszony 
utrzymywać się samodzielnie. Przeważnie z udzielania korepetycji. Ma-
turę uzyskał w 1932 r. i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie, które ukończył w 1938 r. 
Początkowo był studentem stomatologii, ale szybko przeniósł się na wy-
dział lekarski. I co niezmiernie ważne, jeszcze w tym samym roku, kiedy 
uzyskał dyplom, doktoryzował się w  Zakładzie Anatomii Patologicz-
nej u prof. Witolda Nowickiego. Po otrzymaniu prawa praktyki przez 
rok pracował w Iwoniczu w sanatorium SANATO. W czasie okupacji 
niemieckiej pracował w Krakowie na Oddziale Chorób Wewnętrznych 
Szpitala św. Łazarza gdzie ordynatorem był znany wiedeński hemato-
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log prof. Ludwig Heilmeyer, a  jego pomocnikiem-zastępcą późniejszy 
profesor Edward Szczeklik. W 1948 r. Kędra został powołany do woj-
ska i przydzielony do Szpitala Wojskowego w Krakowie. W 1949 r. zo-
stał zdemobilizowany i, za prof. Szczeklikiem, wyjechał do Wrocławia. 
Tam pod kierunkiem Szczeklika pracował w  III Klinice Chorób We-
wnętrznych. W 1950 r. habilitował się (veniam legendi). Został ponow-
nie powołany do wojska i w Warszawie (1953-1956) był ordynatorem 
Oddziału Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Ministerstwa 
Obrony Narodowej a także Naczelnym Internistą Wojska Polskiego oraz 
lekarzem Lecznicy Ministerstwa Zdrowia. W 1954 r. został mianowa-
ny profesorem nadzwyczajnym. Do Lublina przeprowadził się w 1957 r. 
i objął kierownictwo I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM. Klinika po-
czątkowo mieściła się w szpitalu Jana Bożego przy ulicy Biernackiego 5, 
a następnie przeniosła do nowo wybudowanego Państwowego Szpitala 
Klinicznego nr 4 przy ulicy Jaczewskiego 8. W tym szpitalu uzyskała na-
prawdę godziwe warunki do pracy. Prof. Mieczysław Kędra udzielał się 
także w pracy władz Akademii Medycznej. Był prodziekanem wydziału 
Lekarskiego (1960-1962) i dziekanem tego wydziału (1962-1964). Był 
też konsultantem wojewódzkim ds. interny. Ważną formą jego dzia-
łalności były stanowiska: redaktora naczelnego „Polskiego Tygodnika 
Lekarskiego”, członka redakcji „Lekarza Wojskowego”, przewodniczące-
go Rady Naukowej Polskiego Zakładu Wydawnictw Lekarskich (1957-
1969). W 1964 r. został profesorem zwyczajnym. W czasie swojej pracy 
nauczycielskiej wypromował 26 doktorów, patronował 4 przewodom 
habilitacyjnym oraz wykształcił dziesiątki specjalistów w  chorobach 
wewnętrznych i kardiologii. Pełnił też szereg odpowiedzialnych funkcji 
w licznych towarzystwach i instytucjach naukowych m.in. w Międzyna-
rodowym Towarzystwie Internistów i Międzynarodowym Towarzystwie 
Kardiologicznym. Przez szereg lat był członkiem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i  przewodniczącym 
lubelskiego oddziału tegoż towarzystwa. Wydatnie pracował w Komi-
sji Kardiologicznej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i  Opieki 
Społecznej, Komisji Kardiologicznej Centrum Medycznego Kształcenia 
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Podyplomowego i  jeszcze innych. Promował utworzenie, pierwszego 
w  Polsce, Wydziału Pielęgniarskiego. Był wielokrotnie uhonorowany 
licznymi odznaczeniami, w tym Orderem Odrodzenia Polski. Niestety 
zachorował przewlekle i po 10 latach zmagania z chorobą zmarł w dniu 
16 października 1976 r. Został pochowany w Warszawie na cmentarzu 
Bródnowskim.

Jak już wspomniałem do Lublina przyjechał profesor Mieczysław 
Kędra na jesieni 1956 r. i od stycznia 1957 r. objął kierownictwo I Klini-
ki Chorób Wewnętrznych. Profesora znaliśmy z dosyć licznie publiko-
wanych prac naukowych, mało korzystnej oceny lubelskich internistów 
wojskowych i wiedzieliśmy, że jest niezwykle ostry i energiczny. Dow-
cipny kolega Tadzio Galiński skomentował: „Odchodzi Mieczysław Do-
brotliwy, a przychodzi Mieczysław Srogi.” Gamski – dobrotliwy i Kędra 
– srogi. I było w tym dużo prawdy. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, 
że Kędra wcale nie był tak bardzo srogi. Był tylko niezwykle wymagają-
cy (także od siebie przede wszystkim). A więc nie znosił spóźniania się 
do pracy, chorzy musieli być obsłużeni dobrze, a prace naukowe wyko-
nane w terminie. Były to kanony, o których nie wolno było zapomnieć. 
W egzekwowaniu tego był nieubłagany. A poza tym każdy z nas mógł 
wypowiedzieć swoje zdanie, co było nawet dobrze widziane i mógł mieć 
swój pogląd na każdą sprawę. Jeżeli jednak asystent chciał swoje pomy-
sły wprowadzić w czyn, to musiał je wcześniej przedyskutować i uzgod-
nić z szefem. Co było zrozumiałe. Dużo wysiłku poświęcił kształceniu 
asystentów. Odbywały się cotygodniowe posiedzenia naukowe, na które 
gremialnie przyjeżdżali również lekarze z terenu. Dzięki takiemu zaję-
ciu się nami w szybkim czasie uzyskaliśmy specjalizację drugiego stop-
nia z interny i prawie każdy się doktoryzował. Nie każdy jednak mógł 
podołać tak intensywnej pracy i  dlatego wielu dosyć szybko z  kliniki 
odeszło. Ku obopólnemu zresztą zadowoleniu. Po kilkunastu latach po-
zostało nas tylko dwóch. Ja i późniejszy docent Henryk Florkiewicz.

Sposób prowadzenia kliniki przez profesora Kędrę (ranne rapor-
ty, szybkie samodzielne wykonanie dodatkowych badań laboratoryj-
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nych i dopilnowanie rentgenowskich, krótki pobyt chorego w szpitalu) 
spowodowały, że inne kliniki zaczęły także przyjmować nasz styl pracy. 
Nie oznacza to jednak, że profesor miał łatwe życie w środowisku. Lubił 
krytykować innych kierowników klinik. Zwłaszcza chirurgów, jeżeli źle 
wykonali operację lub nie chcieli jej dokonać ze względu na ciężki stan 
chorego. Wydarzyło się, że takiemu choremu załatwił miejsce w War-
szawie, z dobrym efektem leczniczym. Był więc ceniony, ale odnoszono 
się od niego z dystansem.

O naszej wspólnej pracy pisałem niejednokrotnie i teraz nie będę 
już wspominał. Dodam jeszcze tylko o  pewnym epizodzie. A  było to 
tak. W czerwcu 1958 roku poproszono mnie do zbadania w domu cho-
rego na ulicy Turystycznej. Stwierdziłem wadę serca, która wytworzyła 
zator i przesunęła go do mózgu. I to spowodowało lewostronny paraliż 
obu kończyn. Wyjaśniłem synowi, że stan jest ciężki i musi zakończyć 
się zgonem. Powinno się leczyć w szpitalu, ale wynik będzie taki sam. 
Chory nie był ubezpieczony, a szpital drogo kosztował. Woleli w domu. 
Zapisałem jakieś leki. Tak pro psyche. Pouczyłem zapobiegania odleży-
nom. I  to wszystko. Na drugi dzień zapytał mnie prof. Kędra czy ba-
dałem chorego na ulicy Turystycznej. Właśnie jego. „Tak.” „Bo wie ko-
lega mnie poproszono, żeby przyjechać i podawano pańskie nazwisko. 
Pojedziemy razem. Mam samochód.” „Panie profesorze. Przecież ja nie 
jestem proszony.” „Nic nie szkodzi. W Krakowie zawsze jeździłem do 
pacjenta z  lekarzem poprzednim.” Pojechaliśmy. Profesor potwierdził 
rozpoznanie i zalecenia. Otrzymał honorarium. Ale odejście przedłużał. 
Wreszcie zauważył. „Doktorowi też należy zapłacić.” Konsternacja. Za-
przeczyłem. Kędra tylko groźnie na mnie spojrzał. Niechętnie to uczy-
niono. Przecież mnie nie proszono. Już w samochodzie szef zauważył: 
„Wszystko dobrze pan zrobił. Dla niego nie ma ratunku. Ale powinni 
panu zapłacić. To normalne.” Może i normalne, ale w Krakowie. A Kra-
ków to Kraków, a Lublin to Lublin. I musiał się profesor do tutejszych 
obyczajów dostosować. I dostosował.

Przypominam, że w swojej praktyce miałem kilka wspólnych kon-
syliów. Dzisiaj nazywa się je konsultacjami w domu. Dobrze pamiętam 
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jeszcze dwie. Byłem młodym, ale już trochę doświadczonym lekarzem, 
chyba sześcioletnim, kiedy zatelefonował do mnie dr Zygmunt Mizer-
ski, czyli adiunkt kliniki i poprosił, żeby wspólnie zbadać chorego na 
ulicy Ochotniczej. Czyli blisko mojego domu. Robi to na prośbę rodzi-
ny. Zdziwiony oczywiście poszedłem. Po zbadaniu usiedliśmy w osob-
nym pokoju, ustalili rozpoznanie i tok leczenia. Sprawa nie była trudna. 
Niecodzienna była jednak sytuacja, że prosi mnie doświadczony ad-
iunkt a nie odwrotnie – ja, tylko asystent. Ale tak też bywa. Nie chciałem 
przyjąć zapłaty. Uważałem, że nie powinienem. Wtedy ojciec chorego 
podał mi jako rekompensatę odpowiednio zabezpieczony mały znaczek 
pocztowy. Mizerski zorientował się natychmiast. Na ulicy stwierdził, że 
dobrze mnie wynagrodzono. „Sprzedając ten znaczek może dostać ko-
lega całkiem niezłą kwotę.” „Czy pan jest filatelistą?” Potwierdził. „To 
niech pan go weźmie. Ja nie potrafię się nim nacieszyć. A i sprzedać też 
chyba nie zechcę.” Z wielką ochotą przyjął.

Na inne konsylium poprosił mnie ordynator oddziału interni-
stycznego Szpitala Kolejowego dr Julian Branicki, doskonały klinicy-
sta i  zaznaczył, że czyni to na prośbę ojca, który twierdzi, że przed 
laty mieszkaliśmy w tej samej kamienicy na ulicy Narutowicza. Ale ja 
mieszkałem już na Junoszy i byłem docentem. Rzeczywiście chorego 
pamiętałem, wtedy jeszcze ucznia. Sprawa była poważna. Wysoka go-
rączka utrzymywała się od kilkunastu dni. Badanie fizyczne i labora-
toryjne niewiele wyjaśniały. Nie wiem, czy moja obecność coś nowego 
wniosła. Ale młodzieniec został uratowany. Dziwiło mnie tylko po-
stępowanie ojca. W ogóle się ze mną nie porozumiewał. Tylko żądał. 
A powinien był zatelefonować i podziękować. Nie chodziło mi o za-
płatę. Zresztą nie mógłbym jej przyjąć, bo chory był leczony w szpita-
lu. O sprawie zapomniałem. Nie miałem pojęcia, jakie były jego dalsze 
losy. Podobno wyjechał z Polski i kształcił się w Wiedniu. Minęło pra-
wie pół wieku. Aż tu przed kilku dniami wyczytałem klepsydrę, że 26 
grudnia 2017 r. zmarł w Stuttgardzie prof. dr hab. Grzegorz Dogil lat 
65. Był kierownikiem Katedry Fonetyki Eksperymentalnej oraz dyrek-
torem Instytutu Elektronicznego Przetwarzania Mowy na Uniwersy-
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tecie w Stuttgardzie i wykładowcą na różnych uniwersytetach w USA, 
Kanadzie, RPA i Europie. Czyli został uznanym naukowcem. I do Lu-
blina powrócił ale już tylko w urnie. A z życiem rozstał się jako młody 
człowiek. I co należy o przedstawionych sytuacjach myśleć? Z jakimi 
meandrami pracy lekarskiej można się zawsze spotkać.
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Prof. dr hab. Komorowski Bohdan 
(1912-1995)

Komorowski był nauczycielem w szkołach warszawskich i tam za-
stała go wojna. Ożenił się w sierpniu 1939 r. Został powołany do wojska 
i jako podchorąży walczył nad granicą Prus Wschodnich. Początkowo 
dzielnie odpierali ataki niemieckie, ale później musieli ulec przewadze 
ogniowej i wycofali się w kierunku Białowieży, aż do Hajnówki. Zostali 
włączeni do Grupy Polesie, dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeber-
ga. Walczyli pod Wolą Gułowską i tam zostali wzięci do niewoli. Przez 
całą wojnę był jeńcem Stalagu. W  tych latach był tłumaczem polsko-
-niemieckim i niemiecko-angielskim. Po wyzwoleniu powrócił do kra-
ju. Miał troje dzieci.

Kiedy w Lublinie zorganizowano pierwszy w Polsce Wydział Pie-
lęgniarstwa Komorowski się habilitował w  dziedzinie pedagogiki na 
UMCS. I  przez wiele lat był prodziekanem Wydziału Pielęgniarstwa 
Akademii Medycznej. Bardzo zasłużył się w podnoszeniu rangi zawodu 
pielęgniarskiego.

Dla mnie prof. Bohdan Komorowski zaistniał jako mój nauczy-
ciel w lubelskiej szkole Staszica. Był to rok zdawania matury, czyli rok 
stwarzający największe emocje i  wymagający intensywnego uczenia 
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się. Byliśmy klasą humanistyczną, gdzie nauka nowożytnego języka 
stanowi podstawowy przedmiot. Z  braku wykładowcy języka nie-
mieckiego nie uczono. Niestety, szkole nie udało się znaleźć pedagoga. 
Przypominam, że był to rok 1945/46. Sytuacja wprost katastrofalna. 
Minęły trzy miesiące, matura „za pasem.” Co to będzie – zastanawiali-
śmy się z trwogą. Przecież pytania egzaminacyjne będą obowiązywały 
wszystkie szkoły w województwie. I wreszcie w styczniu 1946 r. lekcje 
się zaczęły. Do szkoły przyszedł prof. Bohdan Komorowski. Przyjechał 
chyba prosto z  terenów zachodniej Europy. Przez cały okres wojny 
przebywał w obozie jenieckim. Teraz wyzwolony powrócił do Polski. 
Został zatrudniony w  Staszicu jako nauczyciel języka niemieckiego. 
Wykazał się dużą odwagą. Toż to olbrzymie zadanie. W ciągu pięciu 
miesięcy przygotować klasę do matury. W tak krótkim czasie nadrobić 
wielkie zaniedbanie. Komorowski zażądał jednak specjalnych upraw-
nień. I je dostał. Ażeby nadrobić braki w obowiązującym programie, 
mieliśmy codziennie lekcje niemieckiego. No i  zaczęło się. Byliśmy 
pytani na każdej lekcji i  także codziennie pisaliśmy domowe wypra-
cowanie. A dotyczyło nieraz szerokich tematów np. „Przebieg drugiej 
wojny światowej”. Każdy musiał też streścić jedną książkę. Moja była 
o tytule: „Bartholoneus Nacht.” W wyniku takiej pracy po kilku mie-
siącach względnie poruszaliśmy się w niemieckiej literaturze. Z kon-
wersacją było gorzej, ale musieliśmy jakoś sobie radzić. Prof. Komo-
rowski pomagał nam, jak tylko mógł. Poprawiał nasze błędy językowe, 
korygował zadania domowe. I  rozumieliśmy, że zależy mu nie tylko 
na tym żeby egzamin maturalny wypadł dobrze, ale też żeby jako tako 
porozumieć się z obcokrajowcem. I, jeżeli chodzi o mnie, to mu się 
w części udało. Wszyscy zdaliśmy z niezłym wynikiem.

Moje następne spotkanie z dawnym nauczycielem ze Staszica od-
było się w  cztery lata później. Zawirowania miejscowe spowodowały, 
że ojciec został bezrobotnym. Rodzina składała się z pięciu osób, w tym 
dwoje studentów. Dlatego ja i  siostra poszliśmy do pracy. Ja zostałem 
wychowawcą-higienistą w  Państwowym Domu Młodzieży przy ulicy 
Grodzka 12, a  siostra maszynistką w  Centrali Mięsnej. Żartowałem,  
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że przez pewien czas byliśmy jedynymi żywicielami rodziny. Ale jednak 
bardzo marnymi. Był to „śmiech przez łzy.” 

Jednym z obowiązków wychowawczych nauczycieli było kontrolo-
wanie stancji uczniowskich i  sprawdzanie, czy uczniowie nie przeby-
wają poza domem po godzinie dwudziestej. I  jednego wieczoru nasz 
sierociniec odwiedził prof. Komorowski. Jako nauczyciel szkoły Staszica 
przyszedł sprawdzić, w jakich warunkach mieszka ich uczeń Grzegorz 
Pawłowski. Tak wtedy szkoła interesowała się swoimi uczniami. Obaj 
byliśmy zaskoczeni. „Mówiono mi, że pan studiuje medycynę. A  jak 
się okazuje to sytuacja jest zupełnie inna. Czy wydział lekarski był zbyt 
trudny?” „Nie panie profesorze. Ja jestem studentem, tylko muszę tro-
chę popracować zarobkowo.” „A jak idą studia?” „Bez większych pro-
blemów. Tylko jestem zmuszony opuszczać wiele wykładów. Ale dobrze 
daję sobie radę.” „No to gratuluję. Niech pan będzie dobrym lekarzem.” 
„Dziękuję.” A  nawiasem mówiąc uczeń, o  którego troszczył się Ko-
morowski, nie miał żadnych problemów ze szkołą. I, jak się znacznie 
później dowiedziałem, był dzieckiem żydowskim, które tułając się po 
różnych wioskach przetrwało okupację. Pochodził z Izbicy. Dopiero po 
wojnie poprawiło mu się, kiedy zamieszkał w  sierocińcach. Napraw-
dę nazywał się Jakub Hersz Griner. Będąc w drugiej klasie szkoły po-
wszechnej przyjął wiarę rzymsko-katolicką, a nawet po zdaniu matury 
i ukończeniu seminarium został księdzem katolickim. Obecnie mieszka 
w Izraelu w Jaffa. Nawet raz odwiedził mnie w Lublinie. W czasie mo-
jego pobytu w Twel-Aviv zajął się mną serdecznie i obwiózł po Ziemi 
Świętej. Obecnie (2018) otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowy obywatel 
miasta Lublin.”

Dodam jeszcze, że przez pewien czas chodziłem do profesora Ko-
morowskiego na konwersacje z angielskiego. W przerwach rozmawia-
liśmy na przeróżne tematy. Też nie miał łatwo. Zmarł w 1995 r. Na po-
grzebie było nas wielu, jego dawnych uczniów.
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Dr med. Kazimierz Kucharski

Doskonały lekarz-zakaźnik. Klinika Chorób Zakaźnych powstała 
w  1955 r. w  miejsce Oddziału Szpitalnego Chorób Zakaźnych w  Lu-
blinie przy ulicy Biernackiego 5. Kierownikiem został ówczesny ordy-
nator oddziału dr Kazimierz Kucharski i pełnił tę funkcję do grudnia 
1968 r. Dr Kucharski był znanym specjalistą w dziedzinie leczenia tych 
schorzeń i doskonałym nauczycielem w dziedzinie schorzeń zakaźnych 
i epidemiologii. Przez kilka lat był też dyrektorem Szpitala Jana Bożego.

Niestety, mimo dużych starań nie udało mi się uzyskać wielu da-
nych o doktorze Kazimierzu Kucharskim. Podobno pochodził z dosyć 
zamożnej rodziny, posiadającej majątek w Lubelskim. Podobno też stu-
diował fizykę w Wiedniu, po której ukończeniu zaczął i ukończył studia 
medyczne w UJ w Krakowie. Po ożenieniu rozpoczął praktykę leczniczą 
w Lublinie. Cierpiał na przewlekłą niewydolność krążeniowo-oddecho-
wą. Miał syna Ryszarda, lekarza pulmonologa.

Z wielkim uznaniem przypominam pracę Kliniki Chorób Zakaź-
nych. Oddział miał trudne warunki lokalowe. Ale czystość była wzorowa. 
Pielęgniarki i salowe niemal „chuchały i pieściły” chorych. Oczywiście 
styl pracy zależał od doktora Kucharskiego, ale w niemałej części była to 
też zasługa szarytki, siostry Eugenii. Te zwyczaje, porządek pracy oraz 
oddanie chorym były wartością nadrzędną. W wykładach dr Kucharski 
przekazywał najważniejsze dane prowadzące do szybkiego rozpoznania 
choroby. Szybka diagnoza była konieczna, przecież chory na żółtaczkę 
nie mógł leżeć z chorymi na tyfus. W szybkim ustaleniu rozpoznania 
dzielnie towarzyszyła właśnie siostra Eugenia. Z pamięci cytowała nie 
tylko dane wyników laboratoryjnych, ale także, co i ile chory zjadł, jaką 
miał ciepłotę ciała i tętno, czy się poci i szereg innych istotnych szcze-
gółów. Ułatwiają one postawienie diagnozy i są niezbędne w kontrolo-
waniu leczenia schorzeń zakaźnych. W tamtych latach oddział zakaźny 
nie miał swojego lekarza dyżurnego, a  w  godzinach popołudniowych 
i nocnych przychodziliśmy my z kliniki chorób wewnętrznych. Siostra 
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zawsze była nieufna względem zleceń wydawanych przez nas – młodych 
lekarzy, którzy zresztą nie mieli wielkiego doświadczenia w terapii tych 
schorzeń. Jeżeli dostrzegła wielką nieprawidłowość, telefonowała do 
dr Kucharskiego i prosiła o przyjazd na oddział twierdząc, że chory jest 
w ciężkim stanie, a lekarz nie może sobie poradzić z problemem lecz-
niczym. I Kucharski przyjeżdżał. Dobrze wiedział, że sprawa musi być 
poważna, a  siostrą kieruje tylko troska o  właściwe leczenie. Ze skru-
chą przyznaję, że właściwie doceniłem wartość tych niuansów dopie-
ro, kiedy zostałem starszym lekarzem kliniki internistycznej i mogłem 
dokładniej podpatrzeć pracę oddziału zakaźnego. I wiele nauczyłem się 
od siostry Eugenii. Chorych nigdy nie myliła. Oddział znała „na wylot.” 
W mojej pamięci zachowała się jako świetlany wzór pielęgniarki. Chcę 
jednak zaznaczyć, że Siostra Eugenia wcale nie miała anielskiego uspo-
sobienia. Pilnowała na oddziale wszystkiego.

Ćwiczenia z chorób zakaźnych przebiegały w życzliwej atmosferze. 
Egzamin też. Lata studenckie i późniejsze spotkania z dr Kucharskim 
i  jego asystentami wspominam mile. Było dużo życzliwości. Szef był 
osobą spokojną, przyjazną studentowi a  jednocześnie doskonałym le-
karzem „zakaźnikiem.”

A teraz chcę, i muszę, opowiedzieć o niezwykle dramatycznej sy-
tuacji, która wydarzyła się w czasie pełnienia dyżuru i dotyczyła Kiniki 
Chorób Zakaźnych. Jednego zimowego wieczoru pełniłem wspólny dy-
żur z koleżanką, wtedy niedawno przyjętym do pracy lekarzem Anną T. 
Jako starszy asystent miałem pod opieką chorych leczonych w szpitalu 
(na wszystkich „niezabiegowych” oddziałach), a koleżanka przyjmowa-
ła pacjentów na Izbie Przyjęć. Był to jeden z  jej pierwszych dyżurów. 
Późnym wieczorem zatelefonowano do nas z  oddziału wewnętrznego 
w  Lubartowie, że mają chorego, u  którego podejrzewają wściekliznę. 
Był pogryziony przez psa. Obowiązkiem naszego szpitala było przyjąć 
taki przypadek chorobowy, zdiagnozować i  ewentualnie leczyć. Piszę 
ewentualnie, ponieważ jak mi wiadomo, dotychczas nie ma lekarstwa 
dla chorych, którzy zapadli na wściekliznę. Koleżanka usilnie prosiła 
mnie o zastąpienie w czynnościach przyjmowania i zbadania chorego. 
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Tłumaczyła, że dotychczas nie spotkała się z  tego rodzaju chorobą. Ja 
zresztą też. No, ale byłem bardziej doświadczonym lekarzem i  w  do-
datku mężczyzną. Oczywiście zgodziłem się. Wiedziałem, co należy 
zrobić. Na podwórzu szpitala w  Izbie Przyjęć był specjalny pokój za-
rezerwowany dla tego groźnego schorzenia. Poszedłem i  poleciłem 
jak najszybciej napalić w piecu, żeby ogrzać pomieszczenie. A przed-
stawiało ono żałosny widok. Pokój-separatka był wprawdzie duży, ale 
okratowany i zamykany na drzwi okute blachą, w których wycięto małe 
okienko dla podawania pokarmów. Podłoga była zrobiona z cementu. 
Wszystko zbudowano w  ten sposób, żeby można było łatwo i  dobrze 
przeprowadzić dezynfekcję. Wyposażenie stanowiło łóżko i mały stolik. 
Nie pamiętam, czy była umywalka, ale chyba nie. Wiadomo przecież, że 
ludzie z wścieklizną panicznie boją się wody. Drzwiczki od pieca były 
usytuowane od zewnątrz. Pomieszczenie pomyślano w  ten sposób, że 
pacjent z  tym schorzeniem już nigdy go nie opuszczał. Było strasznie 
zimno. Piec kaflowy wprawdzie się rozgrzał, ale ściany były zimne. A na 
dworze śnieg, gołoledź i  temperatura sięgająca kilkunastu stopni po-
niżej zera. W  godzinę po telefonie sanitarka przywiozła chorego. Był 
w piżamie, na plecach miał założony koc. Omijając Izbę Przyjęć wpro-
wadzono go do wyżej opisanej separatki. Serce mi się ścisnęło na myśl, 
w jakich warunkach ten człowiek będzie musiał spędzić resztę nocy. Ka-
retka szybko odjechała. Pacjent był podniecony. Co chwila przyskakiwał 
do mnie i  szczękając zębami coś tam mamrotał. Wydawało mi się, że 
skarżył się na zimno. Zapytałem, jak się czuje i co mu dolega. „Czy był 
pan pogryziony przez psa?” „Tak.” „Kiedy.” „Przed rokiem.” Czyli krótko 
mówiąc lekarz Lubartowa chciał się chorego pozbyć i kłamliwie podał 
rozpoznanie. Podnieconym głosem kazałem choremu odsunąć się ode 
mnie i usiąść na łóżku. Nic to nie pomogło. Dalej biegał po pomieszcze-
niu i do mnie przyskakiwał. Zapytałem, czy chce się napić herbaty. Co 
spowoduje, że będzie mu chociaż trochę cieplej. Poprosił. No, wówczas 
byłem niemal pewny, że nie jest to wścieklizna. Odwróciłem się i chcia-
łem poprosić salową, żeby przyniosła ze szpitala gorący napój. Jednak 
drzwi były szczelnie zamknięte i dopiero otwarto mi po waleniu w nie 
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pięścią. „Coście zrobili?” – krzyknąłem. „A my baliśmy się człowieka 
wściekłego. Jest on niebezpieczny” – odpowiedziano. „No, a mnie same-
go to mogliście zamknąć?” Nie było odpowiedzi. Po następnej godzinie 
pokój jednak trochę się zagrzał. Kazałem przynieść jeszcze trzy zapaso-
we koce. Dałem środek uspokajający, który popił herbatą. Odszedłem 
i powiedziałem koleżance, że rozpoznanie, z którym został przyjęty jest 
mało prawdopodobne. Tym niemniej w porannym raporcie podano, że 
przyjęto podejrzenie wścieklizny. Zaraz rano dyrektor Kucharski z dy-
rektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dr Czesła-
wem Chorochem, lekarzami oddziału zakaźnego i mną – jako lekarzem 
przyjmującym, zbadał chorego i ustalono, że nie jest to wścieklizna tyl-
ko schorzenie psychiczne. Dlatego, jeszcze w tym samym dniu, chorego 
przekazano do Szpitala Psychiatrycznego w Abramowicach. Wydawało 
się, że sprawa została załatwiona ostatecznie. A  jednak był to dopiero 
początek. Po następnych kilku dniach, kiedy miałem znowu dyżur i zo-
stałem wezwany na Izbę Przyjęć, ku swojemu zdumieniu, zobaczyłem 
leżącego na noszach tego samego chorego. Zapytałem, co robi w naszym 
szpitalu. Logicznie odpowiedział, że czeka na chirurga, ponieważ będzie 
operowany z powodu urazu głowy. Rzeczywiście, w godzinach popo-
łudniowych dokonano trepanacji czaszki, ale chory w następnym dniu 
zmarł. No i zaczęło się. Włączył się prokurator. Przesłuchiwano lekarzy 
z lubartowskiego szpitala, mnie i koleżankę oraz pracowników oddziału 
zakaźnego i psychiatrycznego. Byliśmy osobno przesłuchiwani w pro-
kuraturze przy ulicy Okopowej. Mnie wypytywano zawłaszcza o to, dla-
czego właśnie ja zgodziłem się na zajęcie tym chorym, a nie zrobiła tego 
koleżanka. Do jej obowiązków przecież należała praca w Izbie Przyjęć 
a do moich opieka nad chorymi leżącymi w szpitalu. Na nic się zdało 
tłumaczenie, że w tym dniu dyżur pełniła jeszcze mało doświadczona 
lekarka i  w  dodatki kobieta. Prokuratora interesował przede wszyst-
kim fakt, że wykonywałem pracę nie należącą do mnie. Musiałem mieć 
w tym jakiś osobisty cel. Koleżankę również wypytywano, dlaczego nie 
wywiązała się ze swoich obowiązków. Bo przecież jeżeli skończyła studia 
medyczne, jest asystentem kliniki i powierzono jej pracę na dyżurze, to 
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jest zrozumiałe, że swoją pracę zna dobrze. Chyba również miała w tym 
swój cel. Byłem przesłuchiwany trzykrotnie. Przesłuchujący zmieniali 
się. Wypytywano mnie o to samo. I zawsze sprawdzano czy moje wypo-
wiedzi nie są pokrętne. Prowadzącym śledztwo chodziło o ustalenie kie-
dy, gdzie i w jakich okolicznościach spowodowano krwiak mózgu. Czy 
stało się to w szpitalu terenowym, czy w czasie transportu, a może w Lu-
blinie? Zwłaszcza gdy byłem zamknięty „sam na sam” z podnieconym 
pacjentem. Nie przyjęto mojego tłumaczenia, że miałem jak najlepsze 
intencje, że była to zwykła koleżeńska przysługa i  byłem przekonany, 
że lepiej załatwię chorego. Przesłuchującym dżentelmenom nie trafia-
ło to do przekonania i nie wystarczało. Do znudzenia powtarzano pra-
wie takie same pytania i otrzymywano podobne odpowiedzi. Po czym 
wypytywano podobnie. „Da capo al fine.” Dodam jeszcze, że śledztwo 
zamknięto z braku dowodów. Tym niemniej sprawa pozostała nie wyja-
śniona, a chory umarł.

Jak już wspomniałem, na oddział zakaźny zacząłem częściej zacho-
dzić dopiero, kiedy jako lekarz dyżurny zacząłem przyjmować chorych 
i proponować leczenie. Lubiłem też wieczorem zapytać siostry Eugenii, 
jak się czuje chory, którego przyjąłem. A były to lata, kiedy dosyć często 
hospitalizowaliśmy chorych z tyfusem, także plamistym. W ten prosty 
sposób kontrolowałem swoje zalecenia i  dokształcałem się praktycz-
nie. I siostra to doceniła. Po prostu na tym oddziale byłem zawsze mile 
widziany. Czy siostra uważała mnie za solidnego lekarza? Chyba tak. 
Świadczy o tym następujący fakt. Po kilku latach, kiedy zajmowałem sie 
kardiologią, ściślej elektrokardiografią, siostra Eugenia powiedziała do 
dr Kucharskiego: „Panie profesorze (tak był wtedy dr Kucharski tytuło-
wany), on by nam się przydał. Niech mu pan zaproponuje stanowisko 
adiunkta i zwerbuje do pracy w klinice.” Dr Kucharski słuchał siostry 
bardzo. No, może i inny czynnik (np. zaufanie do mnie) odegrał tu rolę. 
Dosyć, że wezwał mnie i  zaproponował adiunkturę. Byłem niezwykle 
zaskoczony. Przecież to wielki awans. W „swojej” klinice takie stanowi-
sko mogłem uzyskać najwcześniej dopiero za 4-5 lat (tyle zresztą czeka-
łem), a tu taka stabilizacja. „Panie kolego, ja już nie jestem młody, a także 
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chorowity. W przyszłości, jeżeli będzie się dobrze układało, może pan 
zająć kierownicze stanowisko.” To był szok. Naprawdę trudny orzech do 
zgryzienia. W „swojej” klinice czułem się dobrze i pewnie. Byłem do-
ceniony. Żal mi było przekwalifikowania się. Ale za to jaka stabilizacja. 
Opadał strach przed wcieleniem do służby wojskowej i w dodatku taki 
awans. W domu, z całą rodziną, przez kilka dni rozważaliśmy argumen-
ty za i przeciw. Zadecydowało jednak co innego. Po prostu szkoda mi 
było kardiologii. Już wtedy chwyciłem bakcyla kardialnego. Z wielkim 
żalem i wahaniem odmówiłem. Dr Kucharski prosił mnie, ażeby zasta-
nowić się jeszcze tydzień i dopiero dać ostateczną odpowiedź. Ja jednak 
byłem zdecydowany i sprawę załatwiłem definitywnie. Zbyt poważałem 
Kucharskiego. I  chyba zrobiłem to taktownie, bo jeszcze przez wiele 
lat spotykałem się z dr Kucharskim i zawsze odnosiliśmy się do siebie 
z wielkim szacunkiem. A co na to siostra Eugenia? „Może dobrze pan 
zdecydował. Powinno się robić przede wszystkim to, co się lubi. Bo je-
żeli coś się lubi, to więcej się tym interesuje, tym samym lepiej zna. I to 
nie męczy.” Tak się zakończyło moje „przenoszenie” do Kliniki Chorób 
Zakaźnych.
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Prof. dr hab. Stanisław Mahrburg 
(1886-1974)

Prof. Stanisław Mahrburg urodził się 23 stycznia 1886 r. Udało mi 
się ustalić, że przed wojną był kierownikiem Katedry i Zakładu Anato-
mii Patologicznej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Do Lublina 
przyjechał w 1945 r. i zorganizował Zakład Anatomii Patologicznej już 
w tym samym roku. Czyli był to jeden z nielicznych zakładów Wydziału 
Lekarskiego UMCS kierowanych przez doświadczonego naukowca. Za-
kład mieścił się w oficynie Szpitala Fundacji SS Szarytek przy ulicy Sta-
szica 16. W czasie kierowania lubelskim zakładem prof. St. Mahrburg 
przeprowadził jedną habilitację, siedem rozpraw doktorskich a szesna-
stu lekarzy uzyskało specjalizację z  tej dziedziny. Profesor udzielał się 
także we władzach Akademii Medycznej (AM). W latach 1948-1950 był 
dziekanem Wydziału Lekarskiego AM, w  1958-1959 prorektorem ds. 
Nauki AM Lublinie. W czasie swojej pracy zawodowej wydał kilka ksią-
żek, w  tym: „Anatomia patologiczna nagłej śmierci” (wydany 1919 r. 
i wznowiony w 1953 r.), „Nowe metody techniki muzealnej preparatów 
anatomopatologicznych” (1952), „Osiągnięcia i kierunki rozwoju anato-
mii patologicznej w Polsce” (1952).

Za swoje osiągnięcia naukowe został mu przyznany tytuł „Honoro-
wy Członek Polskiego Towarzystwa Anatomopatologicznego.” 
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Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy, gdzie po dłu-
giej chorobie zmarł 19 września 1974 r.

Nasz rok studiów zdawał egzamin u profesora Mahrburga na parte-
rze, we wspomnianym zakładzie. Został przebudowany po oddziale in-
ternistycznym, gdzie ordynatorem był dr Andrzej Myćka, który później 
zmienił nazwisko na Mysłowski. Były to całkiem dobrze zaadaptowane 
pomieszczenia i chyba wystarczające dla prowadzenia zajęć ze studen-
tami, których przecież nie było znowu tak wielu. A czy wystarczały dla 
jego pracowników, to nie wiem. Profesor wykładał przystępnie, barwnie. 
Chodziliśmy gremialnie. Ciekawe były dlatego, że profesor stale nawią-
zywał do schorzeń nękających człowieka. A młody adept pilnie chłonął 
każdą wiadomość, która przyda mu się w przyszłej praktyce lekarskiej. 
Jakże różniły się od wykładów z anatomii prawidłowej człowieka. Cza-
sami jednak podawał nam sytuacje niecodzienne. I  tak: „Proszę kole-
gów, byłem chłopcem, była wojna, a ja dostałem ostrego ataku kamicy 
wątrobowej. Matkę nie było stać na doktora. Poszliśmy do znachora. 
Ten pogładził mnie po brzuchu, wymamrotał jakieś słowa i powiedział, 
że powinny pomóc. Jeżeli ból nie ustąpi, to powinniśmy iść do szpitala. 
Bo jego zaklęcia nie są skuteczne. Zresztą należy porządnie zając się ka-
mieniami. I po kilku godzinach byłem zdrowy. A teraz wiem, że kamień 
mam, bo jego obecność wykazuje prześwietlenie rentgenowskie. Ale od 
tamtego epizodu nigdy już nie miałem żadnych kłopotów z kamicą pę-
cherzyka żółciowego. Mówię o tym nie dlatego, żeby wysyłać chorych 
do „zamawiaczy”, ale że w przyszłości nie wolno wam lekceważyć me-
dycyny ludowej. Każdy, kto pomaga choremu, jest na wagę złota. Tylko 
żeby nie przeciągał „leczenia.” I to tak zapamiętałem.

Egzamin praktyczny i  teoretyczny profesor przeprowadzał osobi-
ście. Przed zdawaniem mogliśmy popołudniami przychodzić do zakła-
du i asystenci uczyli nas rozpoznawać preparaty pod mikroskopem. Mu-
sieliśmy to umieć. Od tego zależał wynik egzaminu teoretycznego. Toteż 
we trójkę popołudniami na konsultacje przychodziliśmy dosyć długo. 
Ale w tych godzinach przychodził też profesor i nas widywał. Wresz-
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cie kiedyś zapytał, zdziwił się: „Tyle dni już do nas przychodzicie. Czy 
rozpoznawanie preparatów jest takie trudne? Przyjdźcie na egzamin ju-
tro.” Chyba więc miał nas dość. I poszliśmy, i otrzymaliśmy noty bardzo 
dobre. Ale uważam, że byliśmy przygotowani naprawdę dobrze. A ana-
tomia patologiczna to był obszerny materiał podręcznikowy. W swojej 
ocenie profesora oceniam jako niezmiernie dobrze nauczającego w tej 
dziedzinie i przyjaznego studentom.
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Płk dr Zygmunt Mizerski

Zygmunt Mizerski pracował w szpitalu wojskowym. Od 1944-1950 r. 
był asystentem Oddziału Chorób Wewnętrznych tego szpitala. Ordyna-
torem był wtedy mjr lek. Antoni Falkiewicz, późniejszy profesor, kie-
rownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wro-
cławiu. W  1950 r. w  lubelskim szpitalu wojskowym zorganizowano 
Pododdział Leczenia Snem Przedłużonym i  jego kierownikiem został 
mjr dr Z. Mizerski. Od 1950 r. był z-cą komendanta do Spraw Lecznic-
twa, specjalistą chorób wewnętrznych. Był jednym z pierwszych w Lu-
blinie lekarzy opisujących badania elektrokardiograficzne.

Z kapitanem doktorem Mizerskim spotkałem się w maju 1951 r., 
kiedy rozpocząłem pracę w I Klinice Chorób Wewnętrznych przy ulicy 
Biernackiego 5. Był adiunktem kliniki. Było to możliwe ponieważ, jak 
wspomniałem, początkowo klinika była umieszczona w  szpitalu woj-
skowym przy Alejach Racławickich. I właśnie była przenoszona do szpi-
tala Jana Bożego. Ale jeden oddział jeszcze tam pozostał. Dotychczas 
w  szpitalu wojskowym mieściło się kilka klinik cywilnych, chyba też 
chirurgiczna i ginekologiczna. Dr Z. Mizerski, w stopniu kapitana słu-
żył na pełnym etacie w szpitalu wojskowym i był ordynatorem oddziału 
internistycznego. I tu muszę dodać, że moje zatrudnienie w klinice było 
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spowodowane faktem, że wojsko odmówiło wspomnianym klinikom 
Akademii Medycznej (AM) leczenia cywilów na wojskowym terenie. 
Kliniki musiały się wyprowadzić i  dlatego po lekarzach wojskowych 
znalazły się wolne etaty. I ja z tej sytuacji skorzystałem. Wyprowadze-
nie klinik podobno było spowodowane sytuacją polityczną, czyli wojną 
w  Korei. Dr Mizerski jednak adiunktem kliniki pozostał. Do „naszej 
kliniki” (na ulicy Biernackiego) przychodził codziennie w  godzinach 
popołudniowych. Dlatego szybko się z  nim spotkałem. Przy najbliż-
szym zetknięciu przedstawiłem się. Już wiedział, że jestem nowym pra-
cownikiem. Coś tam burknął, że mi współczuje pracy w tak trudnych 
szpitalnych warunkach, że lepiej byłoby zapoznać się z pracą w dobrze 
zorganizowanym szpitalu. Pocieszył jednak, że on tu w latach okupacji 
też pracował, kiedy dyrektorem był dr Mieczysław Biernacki. I dodał, że 
tylko tu można spotkać się z najcięższymi, często nieuleczalnymi, scho-
rzeniami. „Kolega nawet sobie nie wyobraża, z jak ciężkimi przypadka-
mi spotykaliśmy się w tamtych latach. A musieliśmy ich leczyć mimo, że 
nasza praca nie była należycie prowadzona i często nawet niebezpiecz-
na. Oni – ci chorzy – często kryli się w  ten sposób przed Niemcami. 
Niech pan wie, że tutaj się pan zetknie z najtrudniejszymi przypadkami 
chorobowymi. Przychodzę codziennie i  jeżeli będzie potrzebował pan 
pomocy, to proszę mnie wezwać.” Dodam jeszcze, że dr Z. Mizerski, 
wraz z żoną mieszkał na terenie szpitala, w budynku usytuowanym tuż 
przy wejściu z ulicy Biernackiego. Dlatego mógł być łatwo dostępny. Do 
kliniki przychodził, ponieważ opisywał elektrokardiogramy, które wy-
konywała Irena Suchocka. W tamtych latach badań tych nie wykonywa-
no wszystkim chorym. Tylko na prośbę leczącego. I to nie zawsze. By-
wały braki w papierze światłoczułym. Do badań służył jednokanałowy 
elektrokardiograf firmy Siemens. Jak wspomniałem, klinika nie miała 
stałego lekarza dyżurnego. Przychodziliśmy popołudniami, robili wi-
zytę i na kartce przekazywali jedynemu dyżurnemu lekarzowi szpitala, 
który mógł pracować na innym oddziale. Jeżeli lekarz miał wątpliwości 
co do diagnozy i leczenia, to zostawiał pielęgniarce, czyli siostrze Sza-
rytce, kartkę z prośbą o zbadanie przez specjalistę i propozycje leczenia. 
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I w ten prosty sposób wiadomość docierała do dr Mizerskiego. Również 
i ja kilkakrotnie prosiłem o taką pomoc, ale wolałem być obecny przy 
badaniu chorego. Obserwowałem zbieranie wywiadu, badanie fizykal-
ne, ustalanie diagnozy i proponowanie leczenia. Dużo się od adiunkta 
nauczyłem. Zwłaszcza podobało mi się podejście do chorego. Było ta-
kie przyjacielskie. Chory natychmiast chętnie podawał fakty, które za-
tajał przed swoim lekarzem. W czasie konsultacji do mnie odnosił się 
raczej obojętnie. Dotychczas uważałem, że lekarz wojskowy traktuje 
wszystkich pacjentów trochę „z góry.” Bo przeważnie ma do czynienia 
z chorymi, ale młodymi żołnierzami. A u nas leżeli przeważnie starzy, 
ciężko chorzy ludzie. Ale wydarzyła się sytuacja, kiedy dr Mizerski za-
czął mi opowiadać, nie wiem dlaczego, o swoich przeżyciach w czasie 
walk frontowych. „Wie kolega, było to pod Bautzen. Zostaliśmy okrąże-
ni. Jechałem sanitarką. Natknęliśmy się na oddział niemiecki. Nakazali 
przystanąć. Kierowca chciał zatrzymać auto, czyli oddać się do niewoli. 
Wyciągnąłem pistolet, odbezpieczyłem i krzyknąłem. Jeżeli staniesz to 
strzelę ci w łeb! I poskutkowało. Chłopak ruszył. Zaczęła się strzelanina. 
I uciekliśmy. I ja na pewno bym to uczynił. Oczywiście nic by to nie dało. 
Przecież nie umiałem prowadzić samochodu. To moje zachowanie chy-
ba należy tłumaczyć emocją walki. A swoją drogą to sanitarka, w swojej 
górnej części karoserii, miała kilka dziurek.” To wspominanie wydarze-
nia wyjaśniło mi, że chyba swój czyn w dalszym ciągu przeżywał. 

Dodam jeszcze, że dr Jan Stocki opisywał w godzinach porannych 
elektrokardiogramy chorych ambulatoryjnych. Zacząłem się uczyć. 
Uczyć nie tylko wykonywania badań, ale i ich opisywania. Wykonywa-
nia nauczyła mnie nieoceniona laborantka Irena Suchocka, z którą póź-
niej przez wiele lat się przyjaźniłem. Mizerski dobrze wiedział o  tych 
lekcjach i  nie protestował. A  była po temu okazja. Uczący się mógł 
przecież uszkodzić jedyny w szpitalu aparat. Dodam jeszcze, że kiedy 
Mizerski dowiedział się, że dr Jan Stocki rozpowszechnia opinię jako-
by tylko on był w czasie okupacji niemieckiej jedynym, który posiadł 
umiejętności interpretacji badań ekg, to wielce się zdenerwował. „Prze-
cież ja także stale to robiłem” – żalił się do mnie. Chyba jednak około 
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1959 roku dr Mizerski przestał być adiunktem kliniki. Awansował. Był 
podpułkownikiem, zastępcą komendanta szpitala. Z naszą kliniką jed-
nak miał powiązania, bo w  szpitalu wojskowym był nasz Pododdział 
Doświadczalny Leczenia Snem Przedłużonym, którego ordynatorem 
był płk Mizerski. Oddział był znakomicie przygotowany do prowadze-
nia badań naukowych. I w tych latach powstało dużo ogłoszonych prac 
naukowych. Dlatego na wspólnej fotografii, wykonanej w  roku 1957, 
są lekarze wojskowi. Zdjęcie wykonano z okazji pożegnania profesora 
Mieczysława Gamskiego i rozpoczęcia kierowania kliniką przez profe-
sora Mieczysława Kędrę.

Dodam jeszcze, że dr Mizerski był posiadaczem prywatnego samo-
chodu, który przywiózł z frontu. Był to całkiem kształtny Volkswagen 
marki Adler. Trzymał go na podwórzu szpitala. Czasami chciał się prze-
jechać. Napotykał jednak pewien problem techniczny. A  mianowicie 
auto nie chciało ruszyć. Przekręcany kluczyk nie uruchamiał zapłonu. 
Wtedy na pomoc ruszał dyżurujący lekarz i znajdujący się na podwó-
rzu chorzy. Nawet i ja jeden raz w czasie pełnienia dyżuru pomagałem 
adiunktowi. Auto należało przesunąć za bramę szpitala na ulicę Siero-
cą i  popchnąć go z  góry. A  góra była całkiem wysoka i  to pomagało. 
Ale kierowca miewał też trudności z włączaniem biegów i wtedy auto 
przestawało pracować. No i zaczynał się ponowny transport, ale już pod 
górę. A to było uciążliwe i irytujące właściciela. Dlatego adiunkt szybko 
się auta pozbył.
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Prof. dr hab. Czesław Murczyński 
(1900-1971)

Prof. Czesław Murczyński (Teofil Bluhbaum) urodził się 2 września 
1900 r. w Krakowie. W tym mieście ukończył szkołę średnią i Uniwersy-
tet Jagieloński (UJ) i w 1925 r. otrzymał dyplom doktora wszech nauk le-
karskich. Na dalsze kształcenie wyjechał na pięć lat za granicę i głównie 
w Berlinie specjalizował się w rentgenologii. W latach 1930-1939 pra-
cował w lecznicy Okręgowego Związku Kas Chorych w Krakowie. Był 
lekarzem badającym. Wprowadził do rentgenodiagnostyki thorofrast, 
nowy środek cieniujący. Był tym co w 1934 r. zorganizował w Klinice 
Neurologii UJ jedną z pierwszych w Polsce pracowni rentgenowskich, 
którą kierował do czasów wojny.

Po wkroczeniu Niemców do Krakowa przeniósł się na teren Woły-
nia i w latach1939-1941 pracował jako rentgenolog w poliklinice w Łuc-
ku. W  1941 r. powrócił do Krakowa i  do 1942 r. był rentgenologiem 
w Szpitalu Miejskim. W 1942 r. znalazł się w krakowskim getcie. Kie-
dy w październiku 1942 r. likwidowano sierociniec, bursę i szpital przy 
domu starców, nie wytrzymał nerwowo i usiłował popełnić samobój-
stwo zażywając luminal. Zaważono to jednak i Murczyński został ura-
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towany. Zresztą w czasie likwidacji getta wiele osób popełniło samobój-
stwo. Wyjechał do Warszawy i tam się ukrywał. Skutecznie.

Po przejściu frontu prof. Cz. Murczyński znalazł się w Lublinie i zo-
stał kierownikiem Katedry i  Zakładu Radiologii Wydziału Lekarskie-
go UMCS i  prodziekanem tego wydziału. W  1948 r. przeniósł się do 
nowo utworzonej Akademii Lekarskiej (później Pomorskiej Akademii 
Medycznej) w Szczecinie, gdzie pełnił funkcję dziekana. W latach 1950-
1953, po wyjeździe prof. Węgierki, był jej rektorem.

Katedrą Radiologii kierował przez 20 lat. Śledził postępy nauki 
i wprowadzał nowe metody badania. W roku 1956 stworzył Zakład Dia-
gnostyki i Oddział Terapii Promieniami Rentgena, Ośrodek Izotopowy, 
pierwsze w  kraju laboratorium izotopowe, działające przy jego zakła-
dzie. Jego ośrodek zajmował się rentgenoterapią, zwłaszcza schorzeń 
neurologicznych. 

Prof. Cz. Murczyński był gorącym zwolennikiem odnoszenia się do 
chorego jako do całości. Nie możemy badać i leczyć tylko tego, z czym 
chory do nas przychodzi, mamy rozpatrywać i szukać, czy nie ma jeszcze 
innej choroby. Czyli był zwolennikiem medycyny holistycznej. Uważał, 
że radiologię nie można traktować jako jeszcze jedną z badań pomoc-
niczych, ponieważ radiolog może wykryć wiele więcej niż wymaga tego 
lekarz kierujący. 

Niestety chorował przewlekle. Cierpiał na nadciśnienie tętnicze, 
które doprowadziło do częściowego paraliżu i  przykucia do łóżka na 
dwa lata. Również chorowała jego żona Wanda. Nie chcieli być zdani na 
wyłączną opiekę postronnych, choć przyjaznych ludzi i dlatego w dniu 
27 grudnia 1971 r. oboje odebrali sobie życie. Zostali pochowani na 
cmentarzu w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu.

Mimo, że był wychowany we względnym dobrobycie, to w latach 
młodzieńczych miał skłonności lewicowe, angażował się w międzyna-
rodowe organizacje niosące pomoc więźniom politycznym i  ich ro-
dzinom. Po wojnie wstąpił do PZPR. Wydarzenia 1968 r. przeżywał 
boleśnie.
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Profesora Murczyńskiego i jego żony, też radiologa, nie znałem i nie 
widziałem. Ale dużo nich słyszałem. Napisał dwutomowy podręcznik 
Rentgenologia Kliniczna (1952), z którego później trochę korzystałem. 
Kończąc studia, na egzamin mogłem sobie wybrać albo gruźlicę albo 
rentgenologię i chyba jeszcze jakiś inny przedmiot. Wybrałem ten drugi 
i zdawałem u doc. Kazimierza Streit-Skorżyńskiego. 

Jak już wspomniałem prof. Murczyńskiego nie znałem, ale wiele 
o nim wiedziałem od kolegów, którzy studiowali w Szczecinie. Pamięta-
li go jako wykładowcę – wirtuoza. Był entuzjastą swojego przedmiotu. 
Miał wielką siłę przekonywania. Nie tylko uczył, ale i kształtował cha-
rakter przyszłego lekarza. Został twórcą liczącej się w Polsce szkoły ra-
diologii. Wykształcił dwóch docentów i szesnastu doktorów medycyny.
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Prof. dr hab. Janina Opieńska-Blauth 
(1895-1987)

Prof. Janina Opieńska-Blauth urodziła się 20 lipca 1895 r. w Żółkwi. 
Początkowo studiowała w Krakowie na UJ ale na czwartym roku prze-
niosła się do Lwowa i została asystentką w Zakładzie Chemii Lekarskiej 
UJK. Jej kierownikiem był prof. Stanisław Bądzyński. Za następny uni-
wersytet wybrała Warszawę, gdzie pracowała w Zakładzie Chemii Fizjo-
logicznej UW, w którym uzyskała doktorat w zakresie chemii w 1923 r. 
Tam też dalej pracowała naukowo. Głównym tematem jej prac było za-
stosowanie i przydatność niektórych metod chemicznych w medycynie 
sądowej oraz badania nad hormonem przytarczyc (metody izolowania, 
oczyszczania i określania aktywności tego hormonu). 

Poza tym, zaraz na początku II wojny światowej, mieszkała we Lwo-
wie, gdzie pod kierunkiem prof. Jakuba Parnasa pracowała w jego za-
kładzie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców, przeniosła się do Warszawy. 
W stolicy zastało ją powstanie, po którego upadku znalazła się w obozie 
w Pruszkowie.

Do Lublina przyjechała w 1945 r. i na polecenie rektora zorgani-
zowała zakład Chemii Fizjologicznej UMCS. Czyli w tym mieście pra-
cowała od początku powstania UMCS. W  Lublinie główną domeną 
jej badań było kontynuowanie przedwojennych prac nad hormonem 
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przytarczyc, intensywne badania nad metabolizmem węglowodano-
wym E.coli w syntetycznych hodowlach. Badania te zostały opubliko-
wane w czasopismach zagranicznych („Nature”) oraz wydaniem pod jej 
kierunkiem czterech monografii. W  Lublinie jej zakład prowadził też 
badania wspólnie z kliniką pediatrii nad aminoacydurią u dzieci z róż-
nymi wadami rozwojowymi. Te wyniki też zostały opublikowane jako 
rozdział „Aminoacyduria in Kidney Diseases” w  monografii „In Bio-
chemical Clinics” (1963 r.).

Przez całe swoje zawodowe życie prof. Janina Opieńska-Blauth po-
siadała dynamiczną aktywność organizacyjną. Przez szereg lat była pro-
rektorem ds. naukowych Akademii Medycznej w  Lublinie. Jej zasługi 
zostały docenione i uczelnia w 1984 r. nadała jej zaszczytny tytuł „Dok-
tor Honoris Causa.” W1947 r. habilitowała się, a w 1956 została zwyczaj-
nym tytularnym profesorem. Zmarła 18 listopada 1987 roku.

Była doceniona przez władze uczelni i  przez studentów. Chociaż 
wszyscy baliśmy się tego przedmiotu. Była nieocenionym nauczycielem 
i wychowawcą ogromnej rzeszy studentów, kierownikiem specjalizacji 
asystentów i tych, co się pod jej kierunkiem habilitowali i zostali później 
profesorami.

No, i ja też bardzo poważnie zająłem się problemami chemii fizjo-
logicznej. Dobrze wiedziałem, że od tego egzaminu zależy, czy zaliczę 
drugi rok studiów. Pilnie chodziłem na wykłady, mimo że nie wszyst-
ko rozumiałem. W  domu uczyłem się wzorów i  wiedzy, o  czym one 
świadczą. Ćwiczenia i  kolokwia zaliczałem w  pierwszych terminach. 
A kiedy zbliżył się egzamin, to przez ponad dwa miesiące codziennie 
wkuwałem ten trudny przedmiot. I to całe popołudnia i wieczory. Co 
parę dni spotykaliśmy się w kilka osób i w moim domu powtarzali, i ko-
rygowali swoje wiadomości. W przeddzień zdawania miałem egzamin 
praktyczny poprowadzony przez adiunkta kapitana Mariana Kańskiego 
(późniejszego kierownika bliźniaczej katedry WAM w Łodzi). Na dru-
gi dzień stawiliśmy się we trzech o godzinie czternastej. Tak jak nam 
polecono. Pani profesor jeszcze nie było. Po godzinie nadeszła. „Musi-



81

cie trochę poczekać. Muszę jeszcze załatwić kilka spraw.” No i czekali-
śmy kilka godzin. Ponad pięć. Pamiętam, że do egzaminu przystąpiłem 
o godzinie 19.30. Z bardzo silnym bólem głowy. Ja zdawałem pierwszy. 
Byłem zdruzgotany. Obawiałem się, że mogą być problemy z egzekwo-
waniem wiadomości. Egzamin trwał około trzech kwadransów. Na py-
tania odpowiadałem sensownie i wzory chemiczne pisałem jak należy. 
Profesor pytała rzeczowo, nie zadawała pytań „podchwytliwych” ale 
z mimiki jej twarzy nie można było zorientować się, co sądzi o moich 
odpowiedziach. Chyba była zadowolona, bo bez uśmiechu wpisała mi 
notę „celująco.” Co oznacza „bardzo dobrze.” Nie ma takiej oceny, ale je-
żeli student odpowiada nieco powyżej oficjalnej oceny, czyli „piątki”, to 
bywa, że profesorowie w ten sposób chwalą zdającego. Czyli tym samym 
otrzymałem ocenę, która rzadko bywa wpisywana do indeksu. Następni 
koledzy też zdali, ale nie przypominam ich stopni. Przyzwoitość naka-
zuje mi w  tym miejscu zrobić jednak uwagę następującą. W dalszym 
ciągu nie znam dobrze chemii fizjologicznej, nie lubię jej, a notę z tego 
przedmiotu uzyskałem wyłącznie dlatego, że musiałem się nauczyć, 
żeby nie powtarzać roku. Wiem, że nie jest to przyzwoite, ale tak jest 
i koniec. Miałem umieć, umiałem i szybko zapomniałem. I jakoś żyję. 
Chociaż wobec tego, co wyznałem, mam poczucie niesolidności. 

 Jak już wspomniałem, do zaliczenia drugiego roku studiów musie-
liśmy mieć zdane pięć egzaminów. Chemia fizjologiczna była jednym 
najważniejszych. I zwykle nikomu się nie udawało zdać wszystkie eg-
zaminy przed wakacjami. Ale jeden raz był wyjątek. Pięcioro starszych 
studiami o rok, dokonało tego wyczynu i zaliczyło rok przed wakacjami. 
Odbiło się to szerokim echem na uczelni. Byliśmy zdumieni. Podob-
no niepomiernie zdziwiony był też dziekan prof. T. Kielanowski. Ale 
docenił ich wysiłek i  każdego usatysfakcjonował specjalną „Nagrodą 
Dziekana.” I należała im się za ten olbrzymi wysiłek. Ale jak pamiętam, 
wydarzyło się to tylko jeden raz. Na moim kursie też znaleźli się chętni 
do osiągnięcia takiego sukcesu. I naprawdę byli to zdolni i wyróżnia-
jący się, ale nie udało się im przekroczyć tego „Rubikonu” studenckie-
go. A szkoda, bo moglibyśmy wykazać, że nie jesteśmy gorsi od tych ze 
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starszego tylko o jeden rok kursu. Ja zostawiłem sobie na „po wakacje” 
jeden egzamin – fizjologię. 

 W miesiącach wakacyjnych próbowałem trochę zarobić. Może war-
to się zastanowić, z czego utrzymywali się studenci. Różnie. Przeważnie 
byli na utrzymaniu rodzin lub, przynajmniej ci ze wsi, otrzymywali pacz-
ki żywnościowe. Kilka osób, zaraz na początku studiów, uzyskało „sty-
pendium docelowe.” Przez pięć lat pobierali oni całkiem niezłe sumy, ale 
po otrzymaniu dyplomu, musieli tyle samo odpracować w jednostkach 
wojskowych MSW. Mnie nie udało się takiego stypendium uzyskać. 
I stało się dobrze. Jakoś studia ukończyłem, nie musiałem odsługiwać 
w  jednostce, mogłem zostać asystentem AM i  rozpocząć specjalizację 
w klinice uniwersyteckiej. Natomiast w czasie studiów, to jeden kolega 
był właścicielem pary koni i wozu transportowego. Wynajmował woźni-
cę. Jego konie zarabiały rozwożąc węgiel i różne ciężkie przedmioty jak 
np. meble. On stał nieźle finansowo, ale po trzech latach wyzbył się koni. 
Twierdził, że prowadzenie takiego nawet małego przedsiębiorstwa, zaj-
mowało mu zbyt dużo czasu i energii. Zajął się inną branżą, w której był 
naprawdę uznanym ekspertem. Ale medycyny nie skończył. Mieliśmy 
też jednego kolegę, który zarabiał grając w pokera. Podobno był w tym 
niedościgniony. Ale nie widziałem u niego stabilizacji. Często pożyczał 
od kolegów pieniądze twierdząc, że nie ma na obiad. Studia ukończył 
i był dobrym lekarzem.
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Dr Antoni Pisanko

Antoni Pisanko był wśród moich kolegów postacią niezmiernie po-
pularną. Z dwóch, a nawet trzech powodów. Po pierwsze był asystentem 
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka i zawsze zaliczał ćwicze-
nia, nawet jeżeli delikwent nic nie umiał. Dlatego studenci, różnymi spo-
sobami, starali się dostać do jego grupy ćwiczeniowej. Ale nie chcę przez 
to powiedzieć, że do niego garnęli się tylko spryciarze. Nie. Przecież stu-
dent natychmiast i szybko zorientuje się, że może zaliczyć obowiązkowe 
zajęcia jak najmniejszym wkładem pracy i tym samym znajdzie więcej 
czasu na przygotowanie innych przedmiotów, które mogą zagrozić mu 
niezaliczeniem trymestru. Dobrze jednak wiedzieliśmy, że i tak do egza-
minu z anatomii człowieka będziemy musieli przygotować się solidnie. 
Bo profesor Stelmasiak pytał nawet o drobne szczegóły. A egzamin ten 
był jednym z najważniejszych i oblanie go miało poważne konsekwen-
cje. Zwłaszcza, że egzamin można było ponownie zdawać dopiero po 
trzech-czterech miesiącach. Przypominam, że w  czerwcu spotkałem 
kolegę, którego mina nie wróżyła nic dobrego. „Zdawałeś?” Kiwnął gło-
wą. „Jak ci poszło?” „Powiedział: Spotkamy, się po wykopkach.” Czyli 
po wykopaniu ziemniaków z  pola. Czyli pod koniec września lub na 
początku października. A to już termin naprawdę groźny. Przecież rok 
akademicki zaczyna się 1-go października. Stelmasiakowi nie zależało 
jednak na stawianiu not niedostatecznych. Chciał tylko, żeby nauczo-
no się tego przedmiotu. Wiedząc o trudnym do zapamiętania materiale 
postawił nasze, wtedy dwuletnie zajęcia z tego przedmiotu, na bardzo 
wysokim poziomie. Asystenci pilnowali nas na ćwiczeniach, odpytywali 
i urządzali kolokwia. I uczyliśmy się pilnie wiedząc, że egzamin u Stel-
masiaka i Janiny Opieńskiej-Blauth z chemii fizjologicznej były podsta-
wą zaliczenia drugiego roku studiów.

Drugim powodem popularności Pisanki było to, że wszyscy mu-
sieliśmy uczęszczać na obowiązkowy lektorat. A  Pisanko prowadził 
z języka rosyjskiego. Był w tym języku zakochany. I te zajęcia były fik-
cją. I oczywiście zostawał wykorzystany. Proszono go, żeby recytował 



84

wiersze Puszkina lub Lermontowa. Robił to chętnie. Całymi kwadran-
sami deklamował. I to jak. Naprawdę były to recytacje na wysokim po-
ziomie. Ale lekcja i sprawdzanie wiadomości nie miało miejsca. Czyli 
tracili ci, co usiłowali się uczyć tej mowy. Natomiast dr Antoni Pisanko 
bywał wykorzystywany w jeszcze w inny – trzeci, sposób. Kochał śpiew 
zbiorowy. I oczywiście na jego lektoracie często śpiewano. Było to przy-
jemne, ale lekcje nie spełniały tego, co miały spełniać. 

Ja uczęszczałem na lektorat angielski. Naszą magister nazywaliśmy 
„Jędzą.” Ale uczyła dobrze. Nie tylko wymagała i pytała, ale robiła też 
cierpkie uwagi lub stwarzała sytuacje upokarzające studenta. Oto jedna 
z nich. Zajęcia mieliśmy na Placu Litewskim na pierwszym piętrze bu-
dynku pod nr 5. Naprzeciwko gmachu poczty, na którym wisiał duży ze-
gar. Pani magister wychylała się przez okno i udawała, że chce dostrzec 
jaki wskazuje czas. I koledze T. rzucała pytanie po angielsku. Biedaczy-
sko w dobrej wierze usiłował odpowiedzieć i podać prawdziwą godzi-
nę. Tymczasem pytanie brzmiało: „Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? 
Środę czy czwartek?” A kolega był znacznie starszy od nas wiekiem, ale 
studiami tylko o  jeden rok. Wywoływało to kąśliwy uśmiech tych, co 
lepiej znali angielski. Ale ci drwiący w niedługim czasie bywali również 
w podobny sposób potraktowani. I tu dodam, że kolega T. nie zamierzał 
po otrzymaniu dyplomu, pracować w naszym kraju. I zresztą to uczy-
nił. Oczywiście nieprawidłową drogą przedostał się do Kanady i, jak się 
znacznie później dowiedziałem, był tam uznanym laryngologiem. Czyli 
dopiął swego. No i co? Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Dr Antoni Pisanko był lekarzem. Nazywaliśmy go doktorem, ale 
chyba to trochę „na wyrost.” Podobno pochodził ze wschodnich ziem 
Polski. Wtedy nazywano je „Kresami.” Dla nas był osobą starą, ale chyba 
nie miał więcej niż 55 lat. Niski, tęgawy blondyn, prawie łysy. Mimo 
wszystko szanowaliśmy go i cenili. Chyba za to ojcowskie do nas podej-
ście. Powszechnie nazywano go „Elipsoides.” Naprawdę był asystentem 
przyzwoitym, dobrotliwym i w najlepszej wierze starającym się pomóc 
każdemu. Podobno starał się specjalizować w radiologii. Przypominam, 
że kiedy miałem te ćwiczenia z doc. Kazimierzem Streit-Skorżyńskim, 
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to przyszedł na nie także dr Pisanko. Miał zamiar przyjrzeć się prześwie-
tlaniu żołądka. W  tamtych latach obowiązywała piętnastominutowa 
adaptacja wzroku. Po tym terminie zaczęło się prześwietlanie chorych. 
Uczestniczyliśmy w  nich biernie. Docent objaśniał nam wyświetlany 
obraz. Po półgodzinie zajęcia się skończyły. Pootwierano okiennice. 
Okazało się, że przez cały ten czas dr A.P. przespał się smacznie na krze-
śle. „Co? To już koniec?”– zadał retoryczne pytanie. 



86

Prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski 
(1893-1961)

Prof. Czesław Ryll-Nardzewski urodził się 1 marca 1893 r. w Dwecie 
w powiecie iłłukszeńskim na Łotwie. Był synem Wiktora, felczera we-
terynarii i Jadwigi z d. Kazakiewicz. W latach 1901-1911 był uczniem 
Szkoły Realnej. Naukę medycyny rozpoczął w  1912 r. na Wydziale 
Lekarskim uniwersytetu w  Dorpacie. Jako członek zrzeszenia akade-
mickiego „Zjednoczenie” pracował w Sekcji Sanitarnej Komitetu Oby-
watelskiego Guberni Warszawskiej (20.05-1.10.1915) i jako sanitariusz-
-medyk szczepił ludność przeciwko ospie, jednocześnie także pracował 
w przychodni i w szpitalu zakaźnym w Kałuszynie. Przez pewien okres 
był felczerem w  Szpitalu Św. Rocha Warszawie. W  1916 r., jako me-
dyk, rozpoczął, służbę wojskową w Sanitariacie 1 p. Ułanów Legionów 
Polskich. Z powodu kryzysu przysięgowego był internowany w Szczy-
piornie i  Łomży (21.09.1917-12.07.1918) i  tam pracował jako lekarz. 
Następnie w 1918 r. pracował na oddziale wenerycznym Szpitala Woj-
skowego w Modlinie.

Ryll-Nardzewski lubił Wojsko Polskie i  dermatologię. Dlatego 
w 1918 r. był podporucznikiem, ordynatorem szpitala wenerycznego 
Okręgu Warszawskiego, a  jednocześnie kontynuował studia lekar-
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skie w Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w grudniu 1922 r. 
z dyplomem doktora wszech nauk lekarskich. W miesiącach grudzień 
1922-kwiecień 1923 był w Kadrze Sanitarnej w Krakowie  a następne 
w stopniu kapitana lekarzem pułku w 25 p. ułanów na Wileńszczyźnie. 
W styczniu 1925 r. otrzymał przeniesienie do garnizonu wileńskiego 
i dalej specjalizował się w dermatologii. Był starszym asystentem łącz-
nikowym z  wojskiem (1925-1939), jednocześnie pełnił funkcję ho-
spitanta Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) 
i  starszego asystenta łącznikowego z  wojskiem (1925-1939). W  tym 
też czasie był starszym ordynatorem i kierownikiem Oddziału Skór-
no-Wenerycznego Szpitala Obszaru Warownego Wilno. 

W tamtych latach pracował też naukowo, wykładał na kursach dla 
lekarzy i wygłaszał popularne odczyty. Był też członkiem Komitetu Re-
dakcyjnego „Przegląd Dermatologiczny.”

W 1939 r. po przejęciu Wilna przez Litwinów był internowany na 
tamtym terenie i  zorganizował Centrum Wenerologiczne dla inter-
nowanych. W czasie okupacji niemieckiej był więźniem obozu w Pra-
wieniszkach. Po zajęciu tych terenów w 1944 r. przez wojska radziec-
kie dalej organizował na tych terenach przychodnie wenerologiczne. 
W grudniu 1944 r. zgłosił się do Wydziału Wojskowego Związku Pa-
triotów Polskich i otrzymał przydział wojskowy w Białymstoku a na-
stępnie w Lublinie. W Lublinie był szefem Oddziału Skórno-Wenero-
logicznego Szpitala Okręgowego nr 2. Jednocześnie Wydział Lekarski 
UMCS powierzył mu zorganizowanie Kliniki Dermatologicznej i dał 
nominację na zastępcę profesora. Dzięki temu został zdemobilizowa-
ny w stopniu pułkownika rezerwy i przeszedł do służby cywilnej. Zo-
stał kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologicznej AM. W czasie 
kierowania kliniką zorganizował szereg pracowni i powstała bogata 
biblioteka. Od 1956 r. był konsultantem chorób skórno-wenerycz-
nych na województwo lubelskie. Od 1959 r. był też prorektorem ds. 
klinicznych. W dniu 27 października 1961 r. zmarł nagle z powodu 
pękniętego tętniaka aorty brzusznej i  został pochowany w  Lublinie 
przy ulicy Lipowej. 
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Prof. Czesław Ryll-Nardzewski ogłosił 40 prac naukowych, w tym 
20 w Lublinie. Przeważnie były to prace zespołowe. 

Żona profesora Jadwiga była ginekologiem, a jeden z trzech synów 
znanym tytularnym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Politechniki Wrocławskiej.
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Siostry zakonne Szarytki

I  teraz chcę poświęcić uwagę pielęgniarkom, siostrom zakonnym 
zgromadzenia SS Szarytek. Znaliśmy je tylko z  imienia nadanego im 
przez władze zakonne. A nie było to imię nadane na chrzcie. Pracowa-
łem z nimi przez trzy lata. Później zostały usunięte ze szpitali i zatrud-
nione w zakładach dla dzieci i osób dorosłych upośledzonych umysłowo. 
Bardzo to przeżyły. A i my też. Przecież zabrano nam wyspecjalizowane 
pielęgniarki, doświadczone, pracujące przeważnie przez kilkanaście lat 
w szpitalu. Na ich miejsce trudno było znaleźć osoby cywilne. Po prostu 
nie było. Dopiero w kilka lat później dołączyły maturzystki po liceach 
pielęgniarstwa. Tymczasem trzon szpitalnego pielęgniarstwa stanowi-
ły tylko trochę przyuczone do zawodu, młode zatrudnione dziewczęta. 
Oczywiście starały się pracować jak najlepiej, ale nie miały doświadcze-
nia. Kiedy rozpocząłem pracę w klinice, a był to rok 1951, siostry miały 
do pomocy przyuczone dziewczęta po kursach sanitarnych. I  to wła-
śnie one kształciły je w praktycznej medycynie. Siostry zakonne na od-
dziale szpitalnym to właściwie przebywały przez cały czas. Miały krót-
ką przerwę obiadową i po południu około dwie godziny przeznaczone 
na modlitwę i odpoczynek. Oddział opuszczały w godzinach nocnych. 
Wolały przebywać wśród chorych niż w klauzuli zakonnej. Nie znałem 
wszystkich, ale z kilkoma to się nawet zaprzyjaźniłem. O ile można to 
tak nazwać. Znacznie później bywało, że leczyłem je, już w nowym szpi-
talu przy ulicy Jaczewskiego. I były to naprawdę przyjemne spotkania 
– z obu stron. Byłem też świadkiem, kiedy na polecenie swoich władz 
zmieniły piękne, śnieżno białe kornety i musiały zastąpić je chustkami. 
A szkoda, bo w kornetach wyglądały pięknie, dostojnie. Jedna to nawet 
popłakała się do mnie: „Przecież ja go noszę prawie dwadzieścia lat” 
– żaliła się. Ale musiała się podporządkować. Siostry potrafiły wprowa-
dzić na oddział swój rytm pracy. Np. w godzinach popołudniowych był 
odmawiany różaniec. Czyli wtedy nie mogliśmy robić wieczornej wi-
zyty. I podporządkowaliśmy się. Nie stanowiło to problemu. Ale chyba 
w dwa lata później przestano odmawiać modlitwę. Nie wiem dlaczego 
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– przypuszczam, że władze szpitala zabroniły. Właściwie to tylko jeden 
raz miałem wielką pretensję do niedawno przybyłej do Lublina zakon-
nicy. A było to tak. Około południa przyszedłem na niedzielną wizytę 
i stwierdziłem, że chorzy nie otrzymali zastrzyków dożylnych z digitali-
su, czyli podstawowego w tamtych latach leku nasercowego. Zapytałem 
siostrę dlaczego: „Bo dzisiaj jest niedziela, niech sobie odpoczną. Jest 
święto.” „Jeżeli siostra nie poda leku, to ja sam będę musiał robić za-
strzyki.” Niechętnie dostosowała się. Na drugi dzień poszedłem do jej 
przełożonej i zameldowałem o incydencie. Ale ona o tym już wiedziała. 
„Niech się pan nie przejmuje. Ta siostra stale pracowała w uzdrowisku. 
Nigdy w szpitalu. Nie zna tutejszej pracy. Zresztą już jej nie ma. Na nasz 
wniosek została odwołana do Warszawy. Chyba jeszcze nie wysiadła 
z pociągu.” Siostry miały na Tamce swoją „dyrekcję” – mają do dzisiaj. 
Jaka szybka reakcja. I skuteczna. Zresztą wzajemnej kontroli podlegały 
wszystkie. Bywało, że tutejsze, miejscowe siostry nie zgadzały się ze skie-
rowanymi z Warszawy siostrami przełożonymi-pielęgniarkami. Wtedy 
interweniowały podając konieczność zmiany. I, jak mi w zaufaniu jedna 
z nich przekazała, zawsze ich prośbę uwzględniano. Przełożone w stoli-
cy wiedziały, że one znają najlepiej miejscowe warunki. I tak było. 

Na naszym oddziale pracowała siostra Paulina Fryzik. Bardzo się 
z  nią zaprzyjaźniłem. Była nie tylko dobrą pielęgniarką, ale jej drugą 
pasją było malarstwo. Takie miniaturowe. Nie wiem, kiedy znajdowała 
czas i skąd miała farby. Kiedy miałem dyżur, to wieczorami pokazywała 
mi swoje prace. Przeważnie były to wizerunki świętych lub nasze szpi-
talne drzewka. Chwaliłem i zachęcałem do dalszej pracy. Każde niepo-
wodzenie lub wyrządzoną jej przykrość boleśnie przeżywała. Wtedy 
moim zadaniem było pocieszanie. Odnosiłem wrażenie, że nie była do-
brze rozumiana przez koleżanki. Po wielu latach leczyłem ją i z wielką 
przykrością dowiedziałem się o  jej śmierci jako osiemdziesięcioletniej 
staruszki.

Natomiast przełożoną 24-łóżkowego baraku, gdzie leczono gruźli-
cę płuc, a który od 1952 roku wchodził w skład I Kliniki Chorób We-
wnętrznych, była siostra Czesława Karpińska. Na oddziałach gruźlicy 
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płuc pracowała ponad 30 lat. Do nas zwracała się per „panie konsylia-
rzu.” Młodych lekarzy lubiła i  traktowała trochę jak własnych synów. 
Wieczorem często szykowała nam drugą kolację. Pilnowała, aby lekarz 
wyglądał schludnie. Przyniesione z  pralni fartuchy polecała salowej 
krochmalić i  prasować „na blachę.” A  na oddziale siostra przebywała 
właściwie stale.

Pewnego razu siostra Czesława zdziwiła mnie niezwykle. Widząc, 
jak intensywnie zajmuję się gorączkującym chorym, wywołała mnie do 
dyżurki i powiedziała: „Niech pan konsyliarz da spokój temu choremu. 
Jemu nic złego się nie stanie. Niech się pan zajmie tym chorym w kącie. 
On w nocy może zemrzeć.” I rzeczywiście w nocy, około godziny drugiej 
pacjent dostał krwotoku i mimo szybkiej interwencji zmarł. Rano sio-
stra Czesława nie robiła żadnych komentarzy. A na moje dopytywanie 
się, skąd mogła wiedzieć, odpowiedziała, że musiał umrzeć. W takim 
stanie zdrowia, jaki miał, nie miał prawa dłużej żyć. „Niech się pan kon-
syliarz nie martwi. On musiał umrzeć. Przecież on już prawie nie miał 
płuc.” Ona wiedziała że to musi się stać, a podpowiedziała jej to intuicja 
poparta długoletnią obserwacją. Jeszcze niejednokrotnie na dyżurach 
siostra Czesława ostrzegała mnie i wskazywała, którym chorym należy 
poświęcić więcej uwagi. Rady te bardzo sobie ceniłem, bo wiedziałem, 
że prawie nigdy się nie myliła.

Przełożoną oddziału zakaźnego była szarytka siostra Eugenia Ko-
peć. Była ona szlachetnym człowiekiem, wzorem pielęgniarki, całą du-
sza oddana choremu, choć nie miała anielskiego usposobienia. Około 
pięćdziesiątki, tęgawa, w cwikierach. Pilnowała wszystkiego na oddzia-
le, a znała go na wylot. Jej sylwetkę omówiłem dosyć szczegółowo przy 
opisywaniu postaci dr Kazimierza Kucharskiego. Pilnowała, żeby le-
karz kierujący chorego z izby przyjęć zbadał go, zapisał lekarstwa i od-
notował na odpowiedniej karcie. Bo to było jego obowiązkiem. Biada 
jednak temu, kto na tym tylko poprzestał i nie zainteresował się losem 
i stanem zdrowia pacjenta. Siostra Eugenia telefonowała wtedy do leka-
rza i pod pretekstem zasięgnięcia rady potrafiła delikwenta wyciągnąć 
z łóżka. „Bo ten chory wydaje mi się jakiś niewyraźny.” Nigdy jednak nie 
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pozwoliła sobie na uwagi przy pacjentach, chociaż na osobności potrafi-
ła rzucić kilka cierpkich słów. 

Przypominam sobie takie zdarzenie. W  połowie lipca 1952 roku, 
około godziny 16-tej, karetka Pogotowia Ratunkowego przywiozła cho-
rą, która miała drgawki. Około czterdziestoletnia kobieta czuła się źle. 
Rano była jeszcze zdrowa. W przeddzień kopała w ogródku. Rozpozna-
łem tężec i  skierowałem na Oddział Zakaźny. Chorą transportowano 
na noszach, a ja szedłem obok. W oddziale spotkałem siostrę Eugenię, 
która zapytała krótko: „Kiedy pani kopała ziemię?” Przed kilkudziesię-
ciu godzinami.” „Proszę położyć chorą do łóżka.” A do mnie na stronie: 
„Panie doktorze, sprawa bardzo poważna. Proponuję, żeby pan wezwał 
doktora Kucharskiego.” „Siostro, przecież ona czuje się dobrze, a żadne-
go leku jeszcze nie otrzymała. Może trochę poobserwujemy.” „Leki zaraz 
podam. Radzę wezwać ordynatora i to prędko.” Chwyciłem słuchawkę. 
Za pół godziny dr Kucharski przyjechał dorożką. Zaraz po zbadaniu po-
wiedział: „Dobrze, że mnie pan kolega wezwał. Przewiduję piorunujący 
przebieg. Może iść pan na swój oddział. Ja się nie ruszę od chorej.” Wo-
lałem jednak zostać. Chciałem się czegoś nauczyć od znakomitego prak-
tyka. Rzeczywiście po pięciu czy sześciu godzinach chora zmarła. By-
łem przerażony i zdruzgotany tak ograniczonymi wtedy możliwościami 
medycyny. Jednocześnie czułem się zadowolony, że leczenie prowadził 
doświadczony „zakaźnik”, który wykorzystał wszystkie ówczesne moż-
liwości terapeutyczne. Na marginesie dodam, że jak dowiedzieliśmy się 
na drugi dzień, zmarła była rodzoną siostrą szefa Urzędu Bezpieczeń-
stwa na województwo lubelskie. Choroba miała przebieg tak piorunują-
cy, że pułkownik dowiedział się o tym dopiero po śmierci siostry.

Wspomnę jeszcze o siostrze Janinie. Pracowała na chirurgii i była 
instrumentariuszką dr Szczerbo, późniejszego profesora urologii. Była 
tak wyszkolona, że narzędzia podawała trochę wcześniej, jeszcze kiedy 
nie zażądał operujący lekarz. Szczerbo uwielbiała. Zresztą nie tylko ona. 
Był znany z tego, że nie podnosił głosu, nie rzucał cierpkich słów na-
wet, kiedy podawano mu niewłaściwe narzędzie. Lubiłem patrzeć, kiedy 
operował naszych chorych. Miał zwyczaj operowania tylko i wyłącznie 
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przez siebie. Tzn. sam nacinał skórę i sam zeszywał szwy po operacji. 
Asysta służyła jako dodatkowa pomoc. Dla chorego było to dobre, ale 
mało szkolące. Asystenci byli właściwie statystami. Podczas jednego 
zabiegu Szczerbo nie był zadowolony z podanego narzędzia. Mruknął: 
„No! Janina. Nie o  to mi chodzi.” Siostra momentalnie skorygowała 
błąd. Zdenerwowała się okropnie. Dla niej było to wielkie upomnienie. 
Spojrzałem. Zobaczyłem jej twarz przypominającą pąsową różę. No 
i co? Chyba dużo jest prawdy w stwierdzeniu: „Bez lekarza szpital, od 
biedy może przetrwać nawet dobę, bez pielęgniarki nie potrafi nawet 
dwóch godzin.”
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Prof. dr hab. Józef Staszyc
(1920 – 1993)

Prof. Józef Staszyc urodził się 24 sierpnia 1920 r. w Lublinie. Tu 
w 1933 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Hetmana Zamoyskiego, 
którą przerwała wojna, ale w 1944 r. w tej szkole uzyskał świadectwo 
maturalne i od razu rozpoczął studia na Wydziale Lekarskiem UMCS. 
Wojna zastała go w Lublinie. We wrześniu 1939 r., jako członek Hufca 
Przysposobienia Wojskowego, uczestniczył zbrojnie w działaniach wo-
jennych. Był w drużynach pilnujących różne ważne obiekty i gmachy 
przed niemiecką „piątą kolumną”. Najczęściej pełnili straż pod wia-
duktem kolejowym w okolicy dzisiejszej ulicy Diamentowej. W czasie 
okupacji ukrywał się, trochę pracował fizycznie, trochę udzielał ko-
repetycji na kompletach tajnego nauczania i  ustalał tematykę, która 
musiała być przez uczniów poznana. Po wypędzeniu Niemców został 
zmobilizowany w 1944 r. i zwolniony z wojska w 1946 r. Kiedy w 1944 r. 
późniejszy profesor Stanisław Grzycki zorganizował Zakład Histologii 
i Embriologii Wydziału Weterynarii i Wydziału Lekarskiego UMCS, 
to w 1946 r. zaczął w nim pracować Józef Staszyc. Zakład początko-
wo mieścił się w  gmachu Gimnazjum Staszica przy Alejach Racła-
wickich 20, następnie w 1948 r. został przekształcony w Katedrę i Za-
kład Histologii i Embriologii, i miał siedzibę w Collegium Maius przy  
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ul. Lubartowskiej 85, by w końcu w roku 1963 przenieść się do Col-
legium Medicum przy ulicy Radziwiłłowskiej 11. Przez cały ten okres 
Staszyc dokształcał się. W 1949 r. otrzymał dyplom lekarza, w 1951 r. 
obronił pracę doktorską z zakresu histologii, a w 1966 r. habilitował się 
na podstawie rozprawy „Badania histochemiczne komórek nabłonka 
kanalików nerki po chirurgicznym usunięciu gonad”. Stale pracował 
w  Zakładzie Histologii Akademii Medycznej w  Lublinie. W  latach 
1952-1957 został jednak ponownie powołany do wojska, stacjonował 
w Warszawie i był asystentem w Zakładzie Radiologii Szpitala Miej-
skiego nr 8 na Solcu, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie 
radiologii. W  1957 r. odszedł z  wojska na własną prośbę w  stopniu 
majora rezerwy i przeniósł się do Lublina. Ponownie rozpoczął pracę 
w Zakładzie Histologii Akademii Medycznej (AM). W roku 1973 zo-
stał tytularnym profesorem nadzwyczajnym. 

Jednocześnie udzielał się we władzach akademickich. Był wielolet-
nim prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, przez 
dwie kadencje prorektorem ds. Dydaktyki i Wychowania (1975-1981), 
dyrektorem Instytutu Biologiczno-Morfologicznego (1972-1976). Był 
też jednym z założycieli Studium Pielęgniarstwa (1969), przekształco-
nego w 1972 r. w Wydział Pielęgniarstwa AM. Natomiast w kwietniu 
1995 r. był jednym z  inicjatorów powołania Pracowni Socjologii Me-
dycyny. Pracowni, która zajęła się m.in. badaniami nad przyczyną po-
pularności niekonwencjonalnych metod leczenia z perspektywy „zwy-
kłych ludzi”. Po odejściu profesora Stanisława Grzyckiego na emeryturę 
doc. Józef Staszyc został kierownikiem tego zakładu. Konsekwentnie 
wymagał od studentów dokładnych wiadomości z dziedziny histologii. 
Duży nacisk położył na działalność dydaktyczną, czyli wykłady i ćwi-
czenia w pracowniach. Ogłosił drukiem około 100 prac doświadczalno-
-naukowych.  

Ponadto udało mi się ustalić, że prof. J. Staszyc jako specjalista ra-
diolog przez wiele lat prześwietlał chorych w  Klinice Okulistyki oraz 
w prywatnym gabinecie dr Bronisława Sitkowskiego przy ulicy Ogro-
dowej. W roku 1990 przeszedł na emeryturę. Niestety zaczął chorować 
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przewlekle, przebył zawał serca i kilka lat później w dniu 30 marca 
1993 r. nagle zmarł.

Już na innych kartach tej książki omówiłem jak Józef Staszyc poma-
gał nam, studentom drugiego roku, w rozpoznawaniu preparatów histo-
logicznych. A było to konieczne, jeżeli chcieliśmy zdać egzamin z tego 
przedmiotu. Robił to bezinteresownie, w swoim prywatnym mieszkaniu. 
I jak się znacznie później zorientowałem, to także był jeszcze studentem, 
tylko wyższego kursu. Ja nie miałem z nim ćwiczeń. Moim asystentem 
była Janina Skalska. Dokładnie podkreślam jego wysoce humanitarne 
podejście w pomocy nie tylko studentom, ale i później innym, kiedy był 
prodziekanem. Zawsze byliśmy przyjaźnie ze sobą powiązani. Na jego 
prośbę zatrudniłem w klinice młodą lekarkę, nie mającą rodziny, która 
po uzyskaniu specjalizacji wyjechała później do Szwecji. Dziękował mi 
za to. Ale właściwie to nie było za co, bo okazała się pełnym poświęcenia 
lekarzem. Prof. Staszyc znał dobrze łacinę i proponował nazwy nowo-
powstałych gmachów jak np. Collegium Novum, Collegium Medicum 
i  innych. Podaję to w  wersji, jaką słyszałem. Ale ta ocena wydaje mi 
się bardzo prawdopodobna. Chociaż jednego razu prodziekan Staszyc 
zaskoczył mnie stwierdzeniem: „Pan to jest jedynym profesorem i ro-
dzicem, który nigdy nie przyszedł do mnie w sprawie studiującego syna”. 
A syn był już na piątym roku medycyny. „A dlaczego miałem do Pana 
przychodzić? Czy ma kłopoty ze studiami?” „Nie! Ale wie pan jak to jest 
z dziećmi lekarzy, zwłaszcza naszej uczelni”. No, ale ja nigdy w czasie 
studiów moich dzieci, nie musiałem u nikogo interweniować.

Innego razu profesor Staszyc opowiedział mi, z  nutką żalu, o  sy-
tuacji, jaka wydarzyła mu się we Włoszech, kiedy przebywał tam w ra-
mach szkolenia. „Były święta wielkanocne. W Wielką Sobotę złożyliśmy 
sobie w zakładzie życzenia świąteczne. I wszyscy się rozeszli. Zostałem 
sam. Zauważył to kolega z Turcji. Podszedł. <Wiem, że u was to wiel-
kie święto. Co będziesz samotnie siedział w pustym budynku. Chodź 
do mnie. Będziemy razem spędzali czas>. I poszedłem. I  święta wiel-
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kanocne przebyłem z muzułmaninem. Chociaż było to w kraju wielce 
katolickim”.

Warto jednak jeszcze dodać, że prof. J. Staszyc nie lubił pracować na 
kierowniczych stanowiskach. Dowodem tego jest fakt, że po kierowaniu 
przez osiem lat (1978-1986) Zakładem Histologii i Embriologii AM na 
własną prośbę zrzekł się tej funkcji. I był chyba jedynym kierownikiem 
zakładu czy kliniki, który tak postąpił. Wywołał sensację. Jak mi się 
zwierzał, ta kierownicza funkcja często powodowała u niego silne stany 
emocjonalne. Zwracanie uwagi innym było dla niego zbyt trudne. Nato-
miast lubił pracę zastępcy. Dlatego przez kilka lat, jak już wspomniałem, 
był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM. Na tym stanowisku był 
bardzo ceniony.
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Prof. dr hab. Wiktor Stein 
(1899-1979)

Prof. Wiktor Stein urodził się 28 listopada 1899 r. we Lwowie w ro-
dzinie lekarskiej. Ojciec był lekarzem w Rohatynie i tam jego syn Wiktor 
uzyskał wykształcenie podstawowe. Maturę zdał w 1917 r. w Wiedniu 
i w tym mieście rozpoczął studia, które ukończył w 1924 r. Po powro-
cie do Polski w 1924 r. nostryfikował dyplom na Uniwersytecie w Kra-
kowie (UJK) i  rozpoczął obowiązkowe staże w  Państwowym Szpitalu 
Powszechnym we Lwowie. W latach 1927-1938 przeszedł kolejne szcze-
ble pracownika (lekarz pomocniczy, sekundariusz, asystent) oddzia-
łu chorób nerwowych tego szpitala. W roku 1935 pracował w Klinice 
Neurologii w Paryżu. Ostatnią jego pracą przed wojną było stanowisko 
ordynatora Polikliniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny przedostał się do 
Rumunii i w Craiova pracował jako lekarz i  jednocześnie zarabiał bę-
dąc skrzypkiem w  orkiestrze symfonicznej. Po powrocie do kraju był 
asystentem Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego (UW) i przez pewien czas ordynatorem warszawskiego 
Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Nerwo-
wych. W  roku 1948 przeniósł się do Lublina i  był kierownikiem Ka-
tedry i Kliniki Chorób Nerwowych Akademii Medycznej (AM), aż do 
przejścia na emeryturę. I w tym mieście najdłużej pracował zawodowo. 
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Profesorem zwyczajnym został w 1950 r. Ale działał też na innych po-
lach. W 1935 r. był rzeczoznawcą Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla 
Pracowników Nauki, członkiem Rady Naukowej przy ministrze zdro-
wia (1955-1957), członkiem Rady Naukowej Instytutu Neuropatologii 
Polskiej Akademii Nauk (1963-1965). Prace jego i zespołu dotyczyły ba-
dań nad zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym w przebiegu gruźli-
czego zapalenia opon mózgowych. Wydał książki: „Choroby móżdżku” 
i „Bóle głowy”, napisał też rozdział w podręczniku neurologii. Wyraź-
nie należy zaznaczyć, że prof. W. Stein nie lubił pisać prac naukowych. 
Przede wszystkim był neurologiem klinicznym, doskonale i precyzyjnie 
określającym obszary mózgu powodujące schorzenie. I tą dokładnością 
zadziwiał współpracowników. Jego sylwetka łączyła najlepsze tradycje 
lwowskiej szkoły neurologicznej ze zrozumieniem szybkiego dokony-
wania badań nową aparaturą. Nie lubił pracy administracyjnej, ale jed-
nak w latach 1954-1955 był prorektorem AM. Zmarł 11 kwietnia 1979 r.

Jako studenci słuchaliśmy wykładów profesora Steina z dziedziny 
psychiatrii i neurologii. Psychiatrię wykładał krótko. Na jednym z wy-
kładów podzielił się wiadomością, że następny będzie już miał nowo-
przybyły profesor Mieczysław Kaczyński. I  dodał, że komunikuje to 
z wielką ulgą i przyjemnością. Natomiast wykłady z neurologii były dla 
nas bardzo mało zrozumiałe. Były to wykłady dla lekarzy neurologów. 
Czyli nawet nie dla lekarzy ogólnych. Nic więc dziwnego, że przycho-
dziło mało słuchaczy. Były dla nas zbyt trudne. Ale ćwiczenia były po-
stawione na poziomie. Asystenci musieli nauczyć nas badać chorych 
i wyciągać z tego wnioski. Wiadomo, że na egzaminie profesor zawsze 
sprawdza dokładność badania fizykalnego i wyciągnięcia z tego diagno-
zy. Czyli uważał, że w przyszłości lekarz musi znać podstawy badania 
i jeżeli stwierdzi nieprawidłowość to odpowiednio pokierować chorym. 
I oczywiście uważał to za podstawowe wykształcenie obecnego studenta. 
Przecież badający lekarz nie dysponował aparaturą, a chorym należało 
zająć się szybko. Kształcił więc lekarza praktyka. I to było dla nas ważne 
i cenne. Przy egzaminie ustnym nie wymagał szczegółów. Należało znać 
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zasadnicze objawy schorzeń neurologicznych i zaproponować leczenie. 
Ale musiało się dobrze umieć przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta 
i na tej podstawie poprowadzić rozpoznanie różnicowe. Sam zawsze od-
bierał egzamin praktyczny. Zdawałem razem z Andrzejem Vorbrotem. 
Chorego badaliśmy długo. Profesor dwukrotnie przychodził i  zapyty-
wał, czy jesteśmy gotowi. Wreszcie zniecierpliwiony rozpoczął egzamin 
praktyczny. Zawsze ten praktyczny pytał sam. Chyba wypadliśmy po-
myślnie, bo zadał nam jeszcze kilka pytań przy chorym i wpisał każ-
demu notę „dobrze” do indeksu. I to był koniec egzaminu. Nie byliśmy 
poproszeni do gabinetu profesora. Dodam jeszcze, że Andrzej Vorbrot 
w latach późniejszych został profesorem w USA, wybitnym specjalistą 
od DNA. 

Z  kliniką neurologii zetknąłem się ponownie w  czasie odbywa-
nia trzymiesięcznego stażu w  ramach specjalizowania w  chorobach 
wewnętrznych. Wybrałem dwie sale z chorymi na gruźlicze zapalenie 
opon mózgowych. Codziennie robiłem tym dziesięciu chorym punkcje 
do kanału kręgowego i wstrzykiwałem streptomycynę. Nabrałem wiel-
kiej wprawy, która w przyszłości przydała mi się, kiedy przez miesiąc 
prowadziłem oddział internistyczny w  Poniatowej. Staży uzupełniają-
cych musiałem odbyć kilka, ale na stażu neurologicznym skorzystałem 
najwięcej manualnie. I tym się chwalę. 

Należy jeszcze podkreślić wielką skromność profesora. Zawsze były 
trudności, kiedy musiał zasiąść przy stole prezydialnym. Ale czasami 
musiał to zrobić. Bywał kilkakrotnie proszony, a na sali trudno było go 
wypatrzyć. Jak już wspomniałem, Stein był przede wszystkim neurolo-
giem klinicznym. Był bardzo lubiany przez chorych a szanowany przez 
współpracowników. Kiedy w  latach pięćdziesiątych we wszystkich in-
stytucjach prowadzono akcję zdejmowania ze ścian krzyży, do gabinetu 
profesora wszedł wysłany w tym celu pracownik. Profesor tak zareago-
wał: „Proszę pana, ja jestem Żydem praktykującym. Mnie ten krzyż nie 
przeszkadza. A panu przeszkadza? Jeśli tak, to proszę go zdjąć.” Zasko-
czony „wizytator” wyszedł bez słowa. Krzyż pozostał na miejscu (12, str. 
111). I jak mi opowiadała moja żona, asystentka prof. Steina, to kiedy 
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usuwano ze szpitali siostry szarytki, to Stein pojechał do Ministerstwa 
Zdrowia i  prosił o  pozostawienie w  jego klinice przynajmniej kilku 
tłumacząc, że one od kilkunastu lat zajmują się tylko specjalną grupą 
chorych, którzy są przywożeni z innych szpitali i zwolnienie tych sióstr 
będzie zdecydowanie szkodliwe dla utrzymania tych pacjentów przy ży-
ciu. Prośbę odrzucono. Niestety po przejściu na emeryturę został źle 
potraktowany przez swojego wychowanka.
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Dr med. Jan Stocki 
(1898-1977)

Kiedy w  dniu 31 grudnia 1953 r. prof. Aleksander Goldschmied 
opuścił Lublin, to rektor Akademii Medycznej polecił adiunktowi 
dr Janowi Stockiemu kierowanie kliniką aż do nadejścia nowego kie-
rownika. I dr Stocki pełnił tę funkcję od stycznia do października 1954 r.

Dr Jan Stocki urodził się 31 grudnia 1898 r. w Turobinie. Maturę 
uzyskał w  1921 r. w  Gimnazjum im. St. Staszica w  Lublinie. Wydział 
Lekarski ukończył w Poznaniu w 1930 r. i na podstawie dyplomu został 
doktorem wszech nauk lekarskich. W latach 1930-1937 był asystentem 
w I Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu (dyrektor prof. Stefan Kwaśniewski), a  później był pry-
mariuszem w  Oddziale Wewnętrznym Sanatorium św. Elżbiety (tzw. 
Elżbietanki – ordynator dr med. Stanisław Tuszewski). Przeniósł się 
do Lublina i od 1.01.1937 r. do 2.06.1946 r. pracował jako lekarz Ubez-
pieczalni Społecznej. Po wojnie został asystentem, a potem adiunktem 
w Katedrze i II Klinice Chorób Wewnętrznych, kierowanej początkowo 
przez prof. Jakuba Węgierkę, następnie przez prof. Michała Voita, a póź-
niej prof. Alfreda Romana Tuszkiewicza. Od 15 kwietnia 1952 r. został 
przeniesiony jako adiunkt do Katedry i I Kliniki Chorób Wewnętrznych 
przy ulicy Biernackiego 5.
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Dr Jan Stocki był doskonałym internistą, ale głównie wyspecjali-
zował się w  kardiologii, zwłaszcza w  elektrokardiografii. Był jednym 
z dwóch lekarzy, którzy w Lublinie, w tamtych latach, potrafili opisywać 
elektrokardiogramy (ekg). Te początki elektrokardiografii zdobył na 
kursie w 1941 r. w Warszawie prowadzonym przez przedwojennego do-
centa Juliana Walawskiego. Zasługą dr Stockiego było zorganizowanie 
na terenie Lublina pracowni badań elektrokardiograficznych dla cho-
rych z miasta. W klinice przy ul. Biernackiego dr Jan Stocki pracował 
do roku 1960 i odszedł na własną prośbę. Przeniósł się do lecznictwa 
otwartego, gdzie prowadził pracownię elektrokardiograficzną i  przez 
długie lata opisywał elektrokardiogramy.

 Zmarł 23 sierpnia 1977 r. i został pochowany w Lublinie na cmen-
tarzu przy ul. Lipowej.

Moje spotkanie z dr Stockim rozpoczęło się w chwili, kiedy został 
przeniesiony ze szpitala przy ulicy Staszica. Ponieważ już zajmowa-
łem się wykonywaniem i opisywaniem ekg, zacząłem ścisłą współpracę 
z  adiunktem. Ponadto, wspólnie pracowaliśmy dodatkowo w  pracowni 
Ubezpieczalni Społecznej, gdzie wykonywałem razem z felczerką Hanią 
Sachs-Śliwowską badania elektrokardiograficzne, a dr Stocki je opisywał. 
Dr Stocki wykazywał się dużą kulturą osobistą, pilnował chorych, a jeżeli 
zachodziła konieczność upomnienia pracownika, robił to osobno, nigdy 
przy chorym. Powinienem jednak dodać, że dr Stocki nigdy nie ujął się za 
asystentem, który popadł w kłopoty związane z różnymi władzami. Nie 
bronił go i nie pomagał w obronie. Robił uniki i sami musieliśmy sobie 
radzić. Taki już był. Wiedzieliśmy o tym i nie liczyliśmy na pozytywne 
zaangażowanie. Ale jednak ceniliśmy go, szanowali i lubili.

Jednego razu opowiedział mi o niemym proteście ludności polskiej 
przeciw zarządzeniom niemieckim. Było to na zaraz na początku oku-
pacji i działo się w Lublinie. Jako protest ludzie postanowili chodzić po 
ulicach boso. Tak – boso – bez obuwia. „Mówię ci, jak to niesamowi-
cie wyglądało, kiedy szedłem w niedzielę do kościoła w garniturze, kra-
wacie i kapeluszu ale tylko w skarpetkach.” Nie zapamiętałem daty tej 
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demonstracji, ani też jak długo ją kontynuowano. Bo że nic nie dała, to  
wiadomo.

Opowiadał mi też o  swoich kłopotach, kiedy po ożenieniu prze-
niósł się do Lublina. Chciał pracować na oddziale wewnętrznym szpi-
tala Szarytek przy ulicy Staszica. Przedstawił się jako dawny pracownik 
prof. Kwaśniewskiego w Poznaniu. „Zwykle przy zatrudnianiu lekarza 
nie dokonywano kontroli wiadomości starającego się o  posadę. Ale 
mnie zrobiono. Pytał mnie ordynator dr Michał Voit i dyrektor szpitala 
Jan Modrzewski, jego teść. Miałem ustalić diagnozę pacjentki i podać 
metodę leczenia. Rozpoznałem wadę aortalną serca. Tylko częściowo 
zgodzono się z rozpoznaniem. Powinienem był rozpoznać powolne za-
palenie wsierdzia (endocarditis lenta), które usadawia się na płatkach 
tej zastawki. W tamtych latach takie rozpoznanie oznaczało niechybną 
śmierć. Zawsze tak się to schorzenie kończyło. Ale chora powinna była 
gorączkować. A tego objawu u niej nie było. Czyli według mnie była to 
tylko wada serca bez przewlekłego stanu zapalnego. Czyli mogła jeszcze 
długo żyć. Nie zgodzono się i uznano, że nie nadaję się do pracy w tym 
szpitalu. Trudno, przeszedłem do lecznictwa otwartego. Ale z satysfak-
cją dodaję, że chora żyła jeszcze długie lata. Czyli moje rozpoznanie było 
trafne. Po prostu ordynator nie chciał mieć ewentualnego konkurenta. 
I to z renomowanej poznańskiej kliniki.”

Dodam jeszcze, że kiedy kierownictwo kliniki objął w 1956 r. prof. 
Mieczysław Kędra, to dr Stocki w  pracy czuł się źle. Przyczyną było 
zaangażowanie naukowe nas młodych asystentów, którego ściśle i bez-
względnie wymagał nowy profesor. Stockiemu nie chciało się grzebać 
w książkach. Poczuł się usunięty na drugi plan. Mimo to, prof. M. Kędra 
nie zamierzał żegnać się z dr Stockim. To on odszedł z kliniki na własną 
prośbę. I był z tego zadowolony. Tak mi mówił, kiedy spotykaliśmy się 
poza kliniką.

Lata współpracy z dr Janem Stockim wspominam bardzo dobrze, 
chociaż widziałem braki w jego dalszym kształceniu się. Był lekarzem 
starej daty, ale właściwie traktującym leczenie chorego. 
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Prof. dr hab. Wanda Stojałowska 
(1905-1995)

Prof. Wanda Stojałowska urodziła się 16 maja 1905 r. Szkołę śred-
nią ukończyła we Lwowie w roku 1923 i rozpoczęła studia biologiczne 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza (UJK). Po ukończeniu studiów była nauczycielem we lwowskich 
szkołach średnich i Seminarium Nauczycielskim. W czasie wojny, żeby 
uniknąć wywiezienia na przymusowe roboty do Rzeszy, uchroniła się 
karmiąc wszy w Instytucie Szczepionek przeciw Tyfusowi Plamistemu 
prof. Rudolfa Weigla. Do Lublina przyjechała w 1945 r. i została asysten-
tem Zakładu Biologii Wydziału Lekarskiego UMCS.W 1950 r. doktory-
zowała się, w 1961 r. habilitowała i została docentem w Katedrze Biolo-
gii AM, a w 1970 r. profesorem nadzwyczajnym. W 1975 r. przeszła na 
emeryturę. Od 1963 r., czyli po przejściu na emeryturę prof. Hieronima 
Jawłowskiego, kierowała Katedrą i  Zakładem Biologii i  Parazytologii 
AM w Lublinie.

Prof. Wanda Stojałowska była uznana jako wybitny znawca para-
zytologii i  fauny polskiej. Była doskonałym nauczycielem akademic-
kim. Ceniono ją za dużą wiedzę, życzliwość dla rzeszy studenckiej. 
Była przewodniczącą różnych komisji towarzystw naukowych, w  tym 
m.in. przewodniczącą Komisji Parazytologii w Lubelskim Towarzystwie 
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Naukowym. Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i społeczną otrzy-
mała wiele wyróżnień i nagród. Zmarła 16 maja 1995 r.

Jak już wspomniałem w innym miejscu, prof. Stojałowska zamie-
rzała być lekarzem, ale w  latach, kiedy chciała studiować medycynę, 
obowiązywał numerus clausus. Tylko 10% kobiet mogło studiować ten 
fakultet. Dlatego, mimo, że zdała bardzo dobrze, musiała zacząć naukę 
na innym kierunku studiów.

Może warto w  tym miejscu zauważyć, że pierwszą kobietą w Lu-
blinie, która po ukończeniu studiów została doktorem medycyny była 
dr med. Halina Cholewińska-Wierzbicka. Zmarła 4 kwietnia 1923 r. 
w wieku 25 lat z powodu powikłań przy porodzie. Jest pochowana w Lu-
blinie przy ul. Lipowej. Na nagrobku jest napisane dr med. Ale w tamtych 
latach używano też: doktor wszech nauk lekarskich (lub medycznych – 
Doktor der gasamten Medizin – doctor medicinae universae). Tytuł ten 
powstał w XIX w. w Cesarstwie Austrii w miejsce wcześniej używanych 
tytułów doktor medycyny. Ten tytuł obowiązywał także w cesarstwie ro-
syjskim. W Polsce od 1933 r. kończący studia otrzymywali „Dyplom Le-
karza” (i tak jest do dzisiaj). I jest to tytuł zawodowy. Natomiast w tym 
samym czasie wprowadzono też stopień doktora medycyny, który moż-
na było uzyskać po złożeniu pracy naukowej, uzyskaniu dwóch pozy-
tywnych recenzji (jednej z  innej uczelni) i  zdaniu dwóch egzaminów 
(z przedmiotu i historii medycyny). Po pozytywnej obronie przed Radą 
Wydziału starający się otrzymywał stopień: „Doktor filozofii w dziedzi-
nie - np. medycyny.” Ale i tu nastąpiły później zmiany. Bo ja np. w 1961 r. 
uzyskałem stopień „Doktor Medycyny”, a obecnie otrzymuje się stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie np. medycyny, pielęgniarstwa itd. 
Natomiast jeżeli osoba chciała dalej pracować na drodze naukowej, to 
należało się habilitować. Wtedy musiano przedstawić rozprawę habilita-
cyjną z trzema pozytywnymi recenzjami (co najmniej dwóch recenzen-
tów spoza swojej uczelni), mieć dwóch obronionych doktorów, których 
było się promotorem i na Radzie Wydziału obronić nie tylko rozprawę, 
ale i odpowiedzieć na różne pytania, przeważnie z odmiennej dziedziny. 
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Po pozytywnej obronie protokół był przesyłany do Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej (CKK) w Warszawie, która akta przekazywała do „tajne-
go” recenzenta. I właściwie on decydował, czy można uznać i nadać sto-
pień „Doktor Habilitowany.” I należy zaznaczyć, że w CKK całkiem czę-
sto serwowano negatywną recenzję i habilitację anulowano. Może warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że często stopień doktor i stopień doktor ha-
bilitowany myli się z tytułem naukowym. Tytułem naukowym jest tyl-
ko i wyłącznie tytuł profesorski nadawany przez prezydenta Polski, pod 
warunkiem, że dana osoba jest doktorem habilitowanym. Do 1990 r. 
Rada Państwa nadawała dwa tytuły: profesor nadzwyczajny i profesor 
zwyczajny. I  ja takie mam – szedłem starym jeszcze trybem. Obecnie 
obowiązuje jeden tytuł: profesor.

Dla lepszego zobrazowania pozwolę sobie podać w  skrócie treść, 
jaka widnieje na moim dyplomie lekarskim. Na pierwszej stronie okład-
ki napis: Dyplom Lekarza, na drugiej jest umieszczona fotografia z wła-
snoręcznym podpisem, na trzeciej szereg zdań informacji o osobie, która 
dyplom otrzymuje, a wśród nich zdanie, że: „otrzymuje dyplom lekarza 
stanowiący dowód ukończenia akademickich studiów lekarskich upo-
ważniający do ubiegania się o  stopień doktorski oraz prawo wykony-
wania praktyki lekarskiej w myśl przepisów prawnych obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej.” Mam nadzieję, że ta adnotacja pozwoli na 
lepsze zorientowanie się w temacie.

Przed kilkoma tygodniami minister Jarosław Gowin przekazał wia-
domość, że planuje się zniesienie obrony stopnia habilitowanego. Wła-
dze wzorują się m.in. na Szwecji, gdzie obroniony doktorat upoważnia 
do otrzymania tytułu profesora. Czyli każdy doktor ma szanse zostać 
w  przyszłości profesorem. Pomija się stopień „doctor habilitowany.” 
Zresztą i  w  naszym kraju, już obecnie można zostać doktorem habi-
litowanym bez przeprowadzenia przewodu i  obrony rozprawy habili-
tacyjnej. Jednak jego ogłoszone drukiem prace naukowe muszą mieć 
odpowiednią wartość. I zostać pozytywnie ocenione przez recenzentów. 
Będąc na szkoleniu w  Sztokholmie zapoznałem się z  kilkoma praca-
mi doktorskimi. Byłem pod wrażeniem wartości naukowej tych prac.  
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Naprawdę były cenne. Moim zdaniem bardziej oryginalne niż nasze 
rozprawy habilitacyjne. Ich autorzy skarżyli mi się, że obrona doktoratu 
jest nie tylko trudna ale i kosztowna. Doktorant na własny koszt musi 
swoją pracę wydać w dwóch językach (szwedzkim i angielskim). „Koszt 
wynosi mniej więcej tyle co nowy samochód”– skarżył się ordynator od-
działu na którym pracowałem. „Poza tym istnieje niebezpieczeństwo, że 
obrona może nie zostać przyjęta pozytywnie.” Na pytanie dlaczego nie 
jest profesorem, mimo że obronił doktorat przed ośmiu laty, ripostował: 
„Żeby zostać profesorem musi się mieć dziesięć godzin wykładów dla 
studentów. Profesorowie niechętnie oddają swoje godziny wykładowe. 
Mój szef profesor Gunnar BiÖrck ma ich tylko dziesięć w roku. Sam ma 
też obowiązek wypełnienia pensum dydaktycznego. Tę jedną godzinę 
zaliczyłem tylko dlatego, że profesor był chory i miał 39 stopni gorącz-
ki, i na wykład wysłał mnie w zastępstwie.” Nie wiem, jakie były dalsze 
losy Irika, znakomitego kardiologa. Chyba należy wnioskować, że jeżeli 
proponowana przez Gowina ustawa wejdzie w życie, to należy się spo-
dziewać, że w Polsce zaczną obowiązywać inne niż dotychczas warunki 
doktoryzowania. A czy będzie lepiej? Zobaczymy. 

Jeżeli chodzi o mnie, to w czasie studiów nie zetknąłem się z póź-
niejszą profesor Stojałowską. Widywałem ją w zakładzie, ale nie miałem 
z nią zajęć, a egzaminował mnie prof. H. Jawłowski. Jednak wiedziałem, 
że jest dobrym, ale i wymagającym dydaktykiem. I wolałem się z nią 
nie spotykać. Ten dział wydawał mi się mało konieczny dla mojej przy-
szłej wiedzy lekarskiej. I  zostałem srodze ukarany. Notą dostateczną. 
Natomiast w kilkanaście lat później to leczyłem jej męża, także lekarza. 
Przychodziłem do prywatnego mieszkania na ówczesnej ulicy Szen-
walda (Probostwo). Wiedziano o moim pochodzeniu ze Lwowa, dużo 
opowiadano o  tym mieście i  stosunkach, jakie panowały. Oczywiście 
bardzo pilnowałem, żeby nie poruszyć tematu moich studenckich zajęć 
w zakładzie biologii. Dodam jeszcze, że prof. Wanda Stojałowska była 
siostrą prof. Wiesława Hołobuta – w pewnym okresie naszego rektora.
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Doc. dr hab. Kazimierz Streit-Skorżyński 
(1900-1965)

Doc. Kazimierz Streit-Skorżyński urodził się 4 kwietnia 1900 r. 
w  Szekesfeherwar na Węgrzech. Medycynę studiował we Lwowie na 
UJK i w 1929 r. został doktorem wszech nauk lekarskich (12). Pracował 
w  klinice chirurgii, gdzie głównie zajmował się rentgenodiagnostyką 
i radioterapią. Udzielał się w Lwowskim Towarzystwie Radiologicznym. 
W czasie wojny przebywał we Lwowie i prześwietlał w różnych zakła-
dach rentgenologicznych. Po ustąpieniu Niemców zamieszkał w Prze-
worsku, gdzie był prymariuszem Powiatowego Szpitala. Do Lublina trafił 
w 1949 r. i pracował najpierw w UMCS, a następnie w AM, gdzie zorga-
nizował Katedrę i Zakład Radiologii. Należy zaznaczyć, że po wyjeździe 
prof. Murczyńskiego do Szczecina zakład ten trochę podupadł. Skor-
żyński postawił sobie za cel stworzenie placówki dobrze zorganizowanej 
i nadającej się do prowadzenia właściwej diagnostyki, szkolenia i wyko-
nywania prac naukowych. Sam dokształcał się intensywnie i w 1962 r. 
obronił pracę habilitacyjną, i uzyskał stopień docenta. W ramach roz-
szerzania badań diagnostycznych otworzył kilka wyspecjalizowanych 
podzespołów. Były to: pracownia neuroradiologii, ośrodek badań na-
czyniowych, zespół radiologii pediatrycznej. Usilnie, wraz asystentami, 
wprowadzał nowe metody diagnostyczne i  lecznicze. W  wyniku tego 
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ogłoszono szereg prac naukowych i doświadczalnych. Przez wiele lat był 
prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Radiologiczne-
go. Posiadał różne odznaczenia państwowe i resortowe.

Doc. Kazimierz Streit-Skorżyński był przewlekle chory. Miał duże 
trudności w  poruszaniu się, co sprawiało mu dotkliwe bóle. Potrafił 
walczyć z tym cierpieniem i pracował normalnie. Zmarł w 24 czerwca 
1965 r. 

A my, jak to studenci, nazywaliśmy go „Hefajstos” – ale nie było to 
złośliwe. Naprawdę. Podziwialiśmy go za upór w poszerzaniu wiedzy. 
I to mimo tak zawansowanego schorzenia.

Czytelnika może dziwić, że podaję nazwisko dwuczłonowe (Streit-
-Skorżyński), ale w tamtych latach tak to nazwisko znaliśmy i  tak za-
pisywali w indeksie. Zresztą, jego bliska kuzynka Streitówna wyszła za 
mąż za mojego kolegę mając to właśnie nazwisko. Nie wiem, dlaczego 
obecnie ten pierwszy człon nazwiska nie jest uwzględniany.

Jak już wspomniałem, pod koniec studiów mogliśmy wybrać do 
zdawania jeden z  trzech nadobowiązkowych przedmiotów (gruźlica, 
rentgenologia i chyba statystykę medyczną). Zdawałem radiologię. Na 
wykłady doc. Skorżyńskiego uczęszczałem. Były dla mnie prowadzone 
właściwie. Mogliśmy oglądać radiogramy. A mnie właśnie o to chodzi-
ło. Przecież miałem zostać lekarzem leczącym. I  to prawdopodobnie 
w społecznej przychodni lub wiejskim ośrodku zdrowia.

 Może jeszcze warto dodać, że mieliśmy także inne wykłady i zaję-
cia „nadobowiązkowe.” Nie wszystkie były wpisywane do indeksu. Na 
niektóre chodziłem z prostej ciekawości. Jeden raz poszedłem na wy-
kład mgr Stanisława Krzykały. Dotyczył zagadnienia roli obecnej Pol-
ski w środowisku europejskim. Piękny temat. Wiedziałem, że Krzykała 
jest znanym działaczem partyjnym i byłem przekonany, że przedstawi 
zagadnienie w  sposób interesujący. Nic podobnego. Tak nieprzygoto-
wanego wykładowcy chyba już nigdy nie spotkałem. Nie potrafił rozwi-
nąć tematu z kartki, którą miał przed sobą. I albo nas zlekceważył, albo 
uważał, że ma przede sobą działaczy wiejskich, którzy ledwie potrafią 



111

się podpisać. Byli tacy, co w czasie wykładu wychodzili. Ja dotrwałem. 
Ale więcej już nie poszedłem. 

Po tym niefortunnym epizodzie postanowiłem chodzić na wykłady 
z matematyki statystycznej. Zdawałem sobie sprawę, że temat jest trud-
ny, zwłaszcza dla studenta medycyny. Wykładał prof. Mikołaj Olekie-
wicz. I, ku memu wielkiemu zdziwieniu, prelekcję prowadził w sposób 
prosty, jasny i zrozumiały nawet dla osób nie mających z matematyką 
nic wspólnego. Jeden taki wykład zapamiętałem. Postaram się, przed-
stawić tak, jak zapamiętałem. „Wyobraźcie sobie koledzy, że w dużym 
mieście siedzicie w  suterenie i  przez okienko widzicie ludzi chodzą-
cych po trotuarze. Same nogi. Wasz profesor daje następujący przykład: 
<Jedną parę nóg zobaczycie dosyć często, jednocześnie dwie pary dwu-
krotnie rzadziej, trzy to chyba dopiero po kilkunastu minutach, cztery 
to dopiero po kilku godzinach, sześć to po kilku miesiącach czy latach. 
A jak długo musi się czekać, żeby naraz zobaczyć dwadzieścia par nóg. 
Kilkadziesiąt lat. Tego już nie doczekacie. W ten prosty sposób poka-
zuję wam, jak można statystycznie wyliczyć możliwość takiej kalkula-
cji>. Studenci milczą, przytłoczeni potęgą liczb. Naraz jeden krzyczy: 
<Panie profesorze, ja widzę. Widzę nawet więcej. Bo chyba trzydzieści 
par nóg jednocześnie>. I rzeczywiście za oknem, ulicą maszerował od-
dział wojska.” I wcale nie musiano tak długo czekać. Musicie koledzy za-
wsze wziąć pod uwagę możliwość przypadku. To może się wam przydać 
w przyszłej praktyce lekarskiej.” I miał całkowitą rację. Niejednokrotnie 
ze szpitala wychodził pacjent, któremu groziła śmierć, a  inny, ten co 
przyszedł na przebadanie i ustalenie rozpoznania, nagle umierał. Mam 
jednak cichą nadzieję, że z przedstawionym powyżej tekstem nie zapo-
zna się matematyk. Bo jestem przekonany, że liczbę lat i miesięcy po-
dałem niedokładnie. Proszę o wyrozumiałość. Mnie chodzi tylko o wy-
kazanie możliwości matematycznych i ich zastosowanie w medycynie.

I tu chylę czoła nad dalekowzrocznością naszych profesorów ukła-
dających program studiów. Już w połowie lat czterdziestych przewidzie-
li, że statystyka będzie nam potrzebna. I nie chodziło im o wyuczenie 
wykonywania statystycznych obliczeń, ale o zaakcentowanie problemu. 
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Przecież trudne i tak dokładne obliczenia były już prowadzone przez fa-
chowców w dużych zakładach, fabrykach czy szpitalach. Ale w tamtych 
latach pojedynczy lekarz czy naukowiec nie musiał opierać się na ta-
kiej matematyce. Ale do czasu. Bo w dwadzieścia lat później obliczenia 
statystyczne były konieczne dla udokumentowania wyników w pracach 
naukowych. I to nie tylko pracy doktorskiej czy habilitacyjnej, ale każ-
dej badawczej. Bez „statystyki” żadna redakcja takiej pracy nie przyjęła 
do druku. Uzyskane wyniki musiały mieć potwierdzenie statystyczne. 
Moje prace też musiały spełnić ten warunek. Tylko za mnie robił to nie-
oceniony dr Wrębiakowski – matematyk-statystyk. Ja nie potrafiłem. 
Ale miałem kolegów, którzy potrafili wykazać „zależność statystyczną” 
i  twierdzili, że nie jest to takie trudne. Czyli, już na tym nieobowiąz-
kowym wykładzie, zasygnalizowano nam konieczność wprowadzenia 
i korzystania z takich obliczeń.
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Prof. dr hab. Armin Teske 
(1910-1967)

Profesor Armin Teske urodził się 7 października 1910 r. w  Ło-
dzi. Pochodził ze staroluterańskiej rodziny niemieckiej osiadłej w XIX 
wieku w  Polsce. W  tym mieście spędził dzieciństwo i  lata szkolne. 
W  1928 r. ukończył szkołę średnią z  odznaczeniem. Ponieważ stale 
przebywał w  środowisku niezamożnym, postanowił zostać lekarzem 
i pomagać biednym. Dlatego w 1928 r. rozpoczął studia medyczne w Ro-
stoku. Po pierwszym roku przeniósł się do Berlina i tam je kontynuował. 
Jednak zmienił swoje zainteresowania szkoleniowe, ponieważ doszedł 
do wniosku, że bardziej odpowiadają mu zagadnienia matematyki, fi-
zyki i  filozofii. I  rozpoczął te studia na uniwersytecie w  Lipsku. Były 
to lata, kiedy do władzy doszedł Hitler i rozpanoszyła się faszystowska 
przemoc, a  Teske był przesiąknięty humanizmem. Dlatego powrócił 
do Polski i  od 1933 r. kontynuował studia fizyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim (UW), które kończył w 1939 r. uzyskując tytuł magistra 
filozofii w zakresie fizyki. Ta praca dotyczyła matematycznych podstaw 
mechaniki kwantów. I takimi teoretycznymi problemami fizyki prof. Te-
ske zajmował się przez cale swoje naukowe życie.

W  roku 1938, jeszcze jako student, Armin Teske został asysten-
tem doc. Stanisława Ziemeckiego w  Zakładzie Fizyki Wyższej Szkoły 
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Budowy Maszyn im. Wawelberga w Warszawie. I tam pracował do wy-
buchu wojny.

Czasy okupacji niemieckiej były dla prof. Teske niezwykle ciężkie. 
Utrzymywał się z tajnego nauczania w Warszawie i Krakowie. Musiał ukry-
wać się przed Gestapo. Po powstaniu warszawskim tułał się po Polsce.

W 1947 r. trafił do Lublina i został asystentem prof. St. Ziemeckiego 
w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UMCS. I tam obronił w 1950 r. od-
znaczoną pracę doktorską. W 1952 r. został mianowany zastępcą profe-
sora, a w dwa lata później (1954) uzyskał tytuł docenta. 

Udzielał się też w  administracyjnych pracach uczelni. Przez dwa 
lata był prodziekanem (1951-1952), a  następnie dziekanem Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS aż do 1960 r. Nominację na profe-
sora nadzwyczajnego otrzymał w 1961 r.

Działalność naukowa prof. Armina Teske dotyczyła głównie teore-
tycznych i  eksperymentalnych zagadnień fizyki nad ilościowymi me-
todami wykrywania słabych preparatów radioaktywnych, nad ruchami 
Browna i nad tym zagadnieniem pracował cały jego zakład. Zaowoco-
wało to tytułami magistrów, doktorów i jednego docenta.

W 1965 r. został pracownikiem w Zakładzie Historii Nauki i Tech-
niki PAN w  Warszawie i  badał zagadnienia filozofii fizyki. Wnikliwie 
interesował się działalnością Kopernika i  koncepcją jego naukowych 
założeń.

Prof. A. Teske kładł wielki nacisk na zagadnienia humanizacji nauk 
przyrodniczych, nad zagadnieniem historii nauki i jej miejsca w syste-
mie edukacji. Darzył wielką sympatią młodzież, która go uwielbiała. Był 
przez nią uważany za dziekana o łagodnym, dobrotliwym i jednocześnie 
życzliwym podejściu, ale wcale nie pobłażliwym jeżeli wykroczenia się 
wydarzały.

Wykładał jasno, prosto o  wzbudzającym zainteresowanie przed-
miotem i chęcią pogłębienia wiedzy w omawianym zagadnieniu.

Prof. Teske pogłębiał swoje studia i  reprezentował polską naukę 
w różnych krajach, w tym w Chinach, Holandii, Jugosławii, Niemczech, 
Rumunii.
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Niestety zachorował przewlekle i po latach zmagania się z chorobą 
zmarł 27 maja 1967 r. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim 
w Lublinie przy ulicy Lipowej.

W społeczności akademickiej prof. Armin Teske jest postrzegany 
jako sylwetka niezłomnego charakteru, niespotykanej prawości i wiel-
kiej skromności. Jako człowiek, który chce każdego zrozumieć i  spie-
szyć mu z dobrą radą i pomocą. W każdym znalazł jego dobre cechy, 
a niechętnych do siebie potrafił zawsze wytłumaczyć i usprawiedliwić. 
Cechowała go wysoka kultura osobista i obyczajowa.

W  czasie mojego pierwszego roku studiów to właściwie nie zna-
łem ówczesnego asystenta Armina Teske. Widywałem go na korytarzu 
zakładu. Zajęcia z fizyki miałem z Włodzimierzem Żukiem. Ale kiedy 
7 lipca 1947 r. zdawałem egzamin z fizyki, to pytał mnie właśnie Teske. 
Polecił mu to prof. Ziemecki. Dobrze pamiętam ten egzamin. Pytania 
były proste, ale odpytywane szczegółowo. Trwało to dosyć długo. Myślę, 
że ta dokładność była spowodowana faktem, że ten ważny, państwowy 
egzamin powierzono asystentowi. Przepytał mnie z całego wykładanego 
materiału. I wypadłem dobrze. Nawet bardzo dobrze. Ale stopień do in-
deksu to wpisał mi prof. St. Ziemecki. Tylko on miał to prawo. Znacznie 
później spotykałem profesora na terenie naszego szpitala, kiedy się le-
czył. Aż żal było patrzeć na tego jeszcze młodego człowieka. Kłaniałem 
mu się, zdziwiony odpowiadał takim samym gestem. Przecież mnie nie 
znał. Wiedziałem dobrze o jego nieuleczalnym schorzeniu. Wielce mu 
współczułem.
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Prof. dr hab. Józef Tynecki 
(1906-1973)

Profesor Józef Tynecki urodził się 23 marca 1906 r. we wsi Piotrków 
k. Lublina w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną skończył w swojej 
miejscowości, a szkołę średnią w Lublinie w „Szkole Lubelskiej” (póź-
niejsza Szkoła im. Stefana Batorego). Po maturze w 1925 r. rozpoczął 
studia prawnicze na KUL-u, które przerwał i w 1927 r. wstąpił na Wy-
dział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) w Wilnie. Ale po 
dwóch latach przeniósł się do Krakowa na UJK i w październiku 1933 r. 
uzyskał dyplom lekarza. W  latach 1933-1935 pracował jako wolonta-
riusz w szpitalu SS Szarytek w Lublinie, ale jednocześnie był lekarzem 
Ubezpieczalni Społecznej i lekarzem szkolnym. W czasie okupacji nie-
mieckiej został w październiku 1939 r. aresztowany i po wielomiesięcz-
nym więzieniu na Zamku, od kwietnia 1940 r. do kwietnia 1945 r. ko-
lejno był więźniem Sachsenhausen, Dachau, Kempten i Kottern. I z tego 
ostatniego oswobodzili go Amerykanie.

Powrócił do kraju, zamieszkał w Lublinie i rozpoczął pracę w Od-
dziale Ginekologicznym Szpitala MSW oraz jako lekarz Ubezpieczalni 
Społecznej (1945-1953). Jednocześnie był asystentem Kliniki Położni-
czo-Ginekologicznej lubelskiej Akademii Medycznej. W 1947 r. dokto-
ryzował się (promotor prof. January Zubrzycki), habilitował w 1952 r., 
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profesorem nadzwyczajnym został w 1961 r., a zwyczajnym w 1970 r. 
Ponieważ dotychczasowa klinika podzieliła się, to prof. Tynecki został 
w  latach 1956-1972 r. kierownikiem II Katedry i  Kliniki Położnictwa 
i Chorób Kobiecych. W czasie szefowania kliniką spowodował zwięk-
szenie liczby jej łóżek, otworzył przykliniczną przychodnię, rozszerzył 
bazę laboratoryjną oraz inne obiekty konieczne do prawidłowych za-
dań leczenia, dydaktyki i wykonywania prac naukowych. Zajął się ener-
gicznie kształceniem podyplomowym lekarzy, zaopiekował szpitalami 
w Świdniku i Jaszczowie. Po podziale w 1973 r. dotychczasowej kliniki 
na dwie jednostki administracyjne objął stanowisko kierownika I Kli-
niki Ginekologii Operacyjnej oraz przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych.

W czasie kierowania kliniką udzielał się też we władzach uczel-
ni. Był dyrektorem administracyjnym AM (1950-1952), dwukrotnie 
prorektorem ds. klinicznych (styczeń-wrzesień 1954 i wrzesień 1965 
-sierpień 1969) i  rektorem AM (1954-1956). Ponadto wielokrotnie 
był członkiem lub przewodniczącym różnych komisji senackich, 
delegatem ministra zdrowia ds. młodzieży studenckiej AM. Wiel-
ce zaangażował się w budowę Państwowego Szpitala Klinicznego nr 
4 przy ulicy Jaczewskiego 8. Wypromował 14 doktorów medycyny, 
wspomagał 1 pracę habilitacyjną i wyspecjalizował w ginekologii 24 
lekarzy na pierwszy stopień, a  66 na drugi stopień. Przez wiele lat 
był przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego.

Prace naukowe, prowadzone pod jego kierunkiem dotyczyły głów-
nie zatruć ciążowych, wczesnych ciąż, komplikacji połogowych, nie-
płodności i różnych zaburzeń hormonalnych.

Należy jeszcze zauważyć, że prof. Józef Tynecki już jako student był 
czynnie zaangażowany w lewicowy ruch studencki. Od 1945 r. należał 
do PPR, następnie do PZPR i jednocześnie był znanym aktywistą Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej.

Był wielokrotnie odznaczany, w  tym kawalerskim i  oficerskim 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
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Ciężko zachorował i  zmarł 5 grudnia 1973 r. Został pochowany 
w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Żona Zofia z d. Szuba jest profesorem mikrobiologii farmaceutycz-
nej, a obie córki są lekarzami, pracownikami naukowymi.

Nasze studenckie zajęcia z profesorem Tyneckim dotyczyły wykła-
dów z położnictwa i egzaminu praktycznego z ginekologii. Jednak naj-
więcej nauczyliśmy się na ćwiczeniach, które kontrolował, i  jeżeli stu-
dent nie znał odpowiedzi, to cierpliwie tłumaczył i doradzał właściwe 
rozwiązanie. Natomiast egzamin praktyczny był odpytywany niezwykle 
dociekliwie. Wymagano szybkich dobrych odpowiedzi i propozycji po-
stępowania leczniczego. Czyli grzecznie ale niezwykle ostro. Całkiem 
często student musiał przychodzić po raz drugi, a nawet trzeci. Pano-
wało przekonanie, że jeżeli u Tyneckiego otrzyma się stopień dobry, to 
u  Liebharta będzie na pewno piątka. Powszechnie było wiadome, że 
prof. Liebhart nie lubi „oblewać” i nawet ci, co bardzo słabo znali przed-
miot, to też dostawali „trójkę.” Co tu mówić, profesora Tyneckiego bali-
śmy się, no i musieliśmy się dobrze się przygotować.
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Prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki 
(1910-1998)

Prof. Andrzej Waksmundzki był na firmamencie lubelskiej nauki 
postacią niecodzienną. Był powszechnie nazywany „profesorem profe-
sorów.” I był to całkowicie zasłużony tytuł, ponieważ wykształcił i pro-
mował ponad 500 magistrów, 43 doktorów, 22 doktorów habilitowa-
nych i  17 profesorów tytularnych. Z  Lublinem był związany na stałe. 
W czerwcu 1945 r., na polecenie rektora Henryka Raabego, otrzymał 
polecenie zorganizowania Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Przy-
rodniczym UMCS, a wkrótce też Katedry Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej. Tym 
pierwszym zakładem kierował przez 35 lat, a drugim przez 18 lat. Za-
interesowania naukowe profesora i jego zespołu dotyczyły fizykochemii 
granicy faz i  technologii wytwarzania światłowodów. Te ostatnie pra-
ce miały zastosowanie praktyczne w wytwarzaniu światłowodów m.in. 
dla telekomunikacji. Jego pracownia wytworzyła kabel światłowodowy 
o długości 2,5 km, który połączył dwie lubelskie centrale telefoniczne. 
Te osiągnięcia naukowe pozwalają nazwać go najlepszym, w  tamtych 
latach, specjalistą chemii fizycznej, chromatografii i  technologii świa-
tłowodowych.
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Prof. Andrzej Waksmundzki urodził się 3.10.1910 r. w Waksmun-
dach k. Nowego Targu i tam ukończył szkołę powszechną. Maturę uzy-
skał w 1930 r. w Nowym Targu i następnie odbył roczną służbę wojskową 
w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Artylerii. W latach 1931-1935 stu-
diował chemię w UJ w Krakowie i tam obronił pracę magisterską. Został 
asystentem w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii. W tym też 
zakładzie w  1939 r. obronił pracę naukową uzyskując stopień dokto-
ra filozofii w zakresie chemii. Po zamknięciu uniwersytetu w czasie II 
wojny światowej był nauczycielem w Szkole Handlowej w Nowym Tar-
gu. Jednocześnie konspirował w podziemiu w Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ), gdzie później został powiatowym komendantem tej organizacji. 
Odpowiadał za łączność Armii Krajowej (AK) z zagranicą i organizował 
trasy przerzutowe do Budapesztu. Aresztowano go w 1942 r. i wywie-
ziono do Auschwitz-Birkenau. W późniejszym czasie zaliczył też obozy 
koncentracyjne w Gross Rosen, Dyhenfurth i Mathausen. Jako więzień 
pracował w kamieniołomach i zakładach chemicznych. Został uwolnio-
ny przez wojska amerykańskie w dniu 5 maja 1945 r.

W  czerwcu 1945 r. przyjechał do Lublina i  zajął się organizacją 
przedstawionych powyżej zakładów. I  do końca swoich dni tam pra-
cował. Jeszcze nawet jako emeryt. Zmarł w Lublinie w dniu 7 grudnia 
1998 r. 

W 1949 r. habilitował się, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 
w 1950 r. a tytuł zwyczajnego w 1960 r.

Moje spotkania z prof. A. Waksmundzkim zaczęły się już na pierw-
szym roku studiów. Mieliśmy wspólne wykłady z  farmaceutami. Wy-
kładał zrozumiale, powoli, głośno. Czyli można było prowadzić notatki. 
Lubił wstawiać uwagi z czasów pobytu w obozach koncentracyjnych. Co 
ciekawe, to wykładów tych słuchała też jego późniejsza żona Antoni-
na Greczek – studentka farmacji. Była ona siostrą przyrodnią słynnego 
profesora matematyki Stefana Banacha. Egzamin zdawałem też u Wak-
smundzkiego. Pytał spokojnie, nie przerywając. Dostałem „cztery.” 
Z profesorem spotkałem się w kilkadziesiąt lat później. Był już moim 
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pacjentem. Został położony na czterołóżkowej sali. Zaproponowałem 
na przeniesienie do „separatki” – odmówił. „Jest mi tu bardzo dobrze. 
Rozmawiamy i wymieniamy informacje z współtowarzyszami niedoli” 
– zawyrokował. Kiedy poprawił stan zdrowia, przypomniałem mu się 
i powiedziałem, że zdawałem u niego egzamin. „Czy wypadł pomyśl-
nie?” – wypytywał. Trochę rozmawialiśmy o latach okupacji, o działal-
ności w podziemiu, kiedy był komendantem powiatowym AK, o aresz-
towaniu i  pracy w  zakładach katorżniczego wyniszczania ludzi. Źle 
wspominał te kamieniołomy. Więźniowie byli katowani za niedokładne 
obrobienie bloków kamiennych. A były one przeznaczone na pomniki 
Hitlera. „Ja wiedziałem, jak kamień należy obijać. Tak, żeby powierzch-
nia była względnie gładka. Ci, co tego nie potrafili, byli karani. Po odzy-
skaniu wolności mogłem wyjechać do Australii lub USA. Nie chciałem. 
Zahaczyłem się o Lublin i tu zostałem. Czuję się doceniony.” 

I rzeczywiście był doceniony. Nie tylko za olbrzymiej wagi badania 
naukowe, ale i za jego postawę jako kierownika i człowieka. Podobno 
cieszył się niezmiernie, kiedy doktoryzował lub habilitował się pracow-
nik, nawet z innego zakładu. Nic więc dziwnego, że podziwiali, szano-
wali i uznawali go dawni studenci a obecni już profesorowie. Zaistniał 
jako skromny, pracowity naukowiec. Naprawdę był ojcem naukowym 
młodych pracowników. I ja, nawet po bardzo krótkich spotkaniach, ta-
kie odniosłem wrażenie. Po prostu aż chciało się być koło niego.

Dodam jeszcze, że prof. Andrzej Waksmundzki był wielokrotnie 
odznaczany m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Oświęcimskim. Otrzy-
mał też trzykrotnie tytuł „Doktor Honoris Causa.” Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej (1985), Akademii Medycznej w  Lublinie (1987) 
i Politechniki Łódzkiej (1989).
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Prof. dr hab. Jakub Węgierko 
(1889-1960)

Prof. Jakub Węgierko urodził się 26 lutego 1889 r. w Warszawie, 
w  średnio zamożnej rodzinie żydowskiej i  tam uzyskał świadectwo 
maturalne w  1907 r. W  rok później rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu w  Zurychu, ale po dwóch latach przeniósł 
się na Uniwersytet w Bernie, który ukończył w 1914 r. obroną pracy 
doktorskiej. Po powrocie do kraju (zabór rosyjski) musiał nostryfiko-
wać dyplom w Kijowie. Po wybuchu wojny w 1914 r. został wcielony 
do armii rosyjskiej, ale już w 1917 r. jako ochotnik został żołnierzem 
Wojska Polskiego i został lekarzem Szpitala Polowego 3 Dywizji Le-
gionów, a następnie komendantem Szpitala Epidemicznego we Lwo-
wie, Szpitala Zapasowego w Jaworznie i Sanatorium Uzdrowiskowym 
w Szkle pod Lwowem. W 1921 r. został zwolniony z wojska w stopniu 
kapitana.

Powrócił do Warszawy i  został asystentem I  Kliniki Chorób We-
wnętrznych kierowanej początkowo przez prof. Witolda Gluzińskiego, 
a następnie przez prof. Witolda Orłowskiego. Przez pewien czas był pry-
mariuszem (kierownikiem) Oddziału Obserwacyjnego Szpitala Zakaź-
nego św. Stanisława w  Warszawie i  jednocześnie zastępcą kierownika 
Kliniki Chorób Zakaźnych.
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W 1934 r. habilitował się (veniam loegendi). Wybuch wojny zastał 
go w stolicy, ale szybko przeniósł się w okolice Lwowa i pracował jako 
kierownik sanatorium w Morszynie. Dalsze losy prof. Węgierki toczyły 
się różnie. Leczył w Ufa, stolicy Baszkirii, w Jangi-Jul pod Taszkentem 
a w 1942 r. wstąpił do armii gen. Władysława Andersa, gdzie m.in. był 
konsultantem Szpitala Delegatury Rządu Polskiego w Londynie, aż do 
jego rozwiązania.

Do Polski powrócił w 1944 r. i został organizatorem II Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych oraz Wydziału Lekarskiego UMCS w Lublinie. I tu 
w 1944 r. został tytularnym profesorem nadzwyczajnym, a w 1947 r. ty-
tularnym profesorem zwyczajnym. 

Następnym etapem pracy prof. Węgierki był Szczecin. W  1948 r. 
zorganizował w  tym mieście Akademię Lekarską, której został rekto-
rem będąc jednocześnie kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych. 
W 1950 r. powrócił do Warszawy na stanowisko prorektora Akademii 
Medycznej i kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych do 1958 r. 
Na emeryturę odszedł w 1959 r. 

Głównym tematem działalności naukowej prof. Jakuba Węgierki 
była patogeneza oraz leczenie chorób przemiany materii, ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrzycy. Jego prace dotyczyły leczenia kwasicy ketono-
wej, diety cukrzycowej, odkrył tzw. „trzecią śpiączkę” (hiperosmotyczną). 
Stosował też leczenie przeciwalergiczne i przeciwbólowe wywołując stany 
hipoglikemii poinsulinowej (LSH). Na powyższe tematy ogłosił drukiem 
około 150 prac oryginalnych wydanych w  języku polskim, niemieckim 
i francuskim. Był też autorem kilku podręczników z dziedziny chorób we-
wnętrznych, diabetologii i kardiologii. Jako członek różnych towarzystw 
naukowych miał znaczący wkład w rozwój polskiej nauki. 

Za swoje zasługi w dziedzinie medycyny prof. Jakub Węgierko był 
wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Zmarł 2 czerwca 1960 r. i został pochowany na Cmenta-
rzu Wojskowym w Warszawie.

Żoną profesora była okulistka Stefania Piwowarow. Ich syn Ja-
kub (ur. 1915 r.) stracił życie w  czasie wojny. Dodam jeszcze, że brat 
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profesora Aleksander był znakomitym aktorem i reżyserem teatralnym 
i jego imię nosi Teatr Dramatyczny w Białymstoku.

Nie znałem prof. J. Węgierki. Byłem wtedy dopiero studentem 
drugiego roku. Ale jeden raz go widziałem, kiedy w gronie asystentów 
wizytował chorych. Natomiast wiele o  jego osobie dowiedziałem się 
z  przekazań współpracowników. Opowiadano, że miał duże poczucie 
humoru, nie lubił „pompy”, był skłonny do rozmów i dyskusji. Łatwo 
tworzył wokół siebie atmosferę koleżeńską. Często żartował z  siebie. 
Brylował w zabawnych dowcipach tzw. „szmoncesach”, w rozpowszech-
nianiu których nie miał lepszych od siebie. Jednego razu, kiedy trudno 
było prowadzić obrady Rady Wydziału Lekarskiego, ponieważ wielu 
profesorów śmiało się, młody wiekiem dziekan poprosił Węgierkę o po-
wagę. Wtedy profesor wstał i za karę postawił siebie w kącie sali. Tak jak 
to zwykle my stawaliśmy będąc niegrzecznymi w latach uczniowskich. 
No i wywołał huragan śmiechu. Dziekan został zmuszony do zarządze-
nia przerwy.

Natomiast ja uczyłem się z jego podręczników – chyba raczej skryp-
tów. Bo zdając internę musieliśmy dobrze znać temat cukrzycy, ponie-
waż jego uczeń, prof. Aleksander Goldschmied, zawsze na egzaminie 
dawał jedno pytanie z tego tematu.

I mimo, że Węgierko wyjechał z Lublina, to atmosfera jego działań 
jeszcze długo na naszym terenie panowała. 

Już znacznie później opowiadał mi dr Jan Stocki, że był świadkiem 
niezwykle przykrej sytuacji. „Poprosiłem Węgierkę na domową kon-
sultację do młodzieńca. Chętnie poszedł. Zbadał i przy łóżku chorego 
zaczął płakać. Przeprosił, że nie może się skupić. Wyszliśmy. Nie zna-
łem przyczyny rozterki, tak silnego zdenerwowania. Po kilkunastu mi-
nutach powiedział mi, że badany chłopiec był niezmiernie podobny do 
jego syna, który zginął w czasie wojny. Nie podał z jakiej przyczyny. Ale 
faktem było, że profesor aż trząsł się płacząc.” Czyli, nawet najbardziej 
opanowani ludzie mogą znaleźć się w sytuacji, która przypomni im tra-
giczne dni. I poddają się. Nic nie mogą na to poradzić.



125

Kardynał ks. prof. dr hab. Stefan Wyszyński 
(1901-1981)

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zezuli nad 
Bugiem. W 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku, które ukończył i 3 sierpnia 1924 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Został skierowany na dalszą naukę do Lublina i studiował na dwóch 
wydziałach: Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL-u, które 
ukończył. W 1929 r. doktoryzował się, powrócił do Włocławka, gdzie zo-
stał profesorem prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchow-
nym. W czasie okupacji niemieckiej ukrywał się początkowo w Laskach, 
a następnie na terenie Lubelszczyzny (Nasutów, Kozłówka). Podczas Po-
wstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK Kampinos. Po 
wojnie ponownie pracował we Włocławku, gdzie był rektorem semina-
rium duchownego. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem or-
dynariuszem diecezji lubelskiej. W 1949 r., po śmierci arcybiskupa Augu-
sta Hlonda, został arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem 
Polski. W 1953 r. papież mianował go kardynałem, ale nie mógł odebrać 
nominacji, ponieważ władze odmówiły mu paszportu.

W  latach 1953 do 1956 był aresztowany i  przebywał w  różnych 
miejscach odosobnienia. Były to: Rybałt Królewski, Stoczek Warmiński, 
Prudnik Śląski i Komańcza. W 1956 r. na interwencję Gomółki, został 
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zwolniony i powrócił do Warszawy. Brał udział w pracach Soboru Wa-
tykańskiego II, podczas którego papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką 
Kościoła.

Ponieważ w kraju było wiele konfliktów na linii rząd-opozycja pry-
mas Wyszyński starał się pośredniczyć w negocjacjach pomiędzy wła-
dzą a Solidarnością. Niestety zachorował i zmarł 28 maja 1981 r.

W dniu 26 maja 1946 r. odbyło się uroczyste powitanie nowego lu-
belskiego biskupa Stefana Wyszyńskiego. Witały go szkoły powszech-
ne i średnie. W piękny, słoneczny, wiosenny dzień zgromadziliśmy się 
w okolicy kościoła garnizonowego. Biskup nadjechał od strony zachod-
niej czarnym mercedesem, z którego wysiadł i wśród wielkiego aplauzu 
młodzieży został przywitany na skrzyżowaniu Alei Racławickich z ulicą 
Długosza. W imieniu szkół gimnazjalnych witał go Stefan Sawicki. Był 
to kolega z mojej klasy i chyba dlatego nasza klasa stała obok biskupa. 
Stefan mówił krótko, zwięźle, ale bardzo wzruszająco. Następnie prze-
mówił biskup i zachęcił nas do intensywnego uczenia się. Wyraził się, że 
mając rzetelną wiedzę, będziemy mogli w niedalekiej przyszłości godnie 
uczestniczyć w życiu naszego kraju, który przecież wszyscy tak gorąco 
kochamy. Ta mowa, jak i późniejsze, których niejednokrotnie miałem 
możność wysłuchać, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Mało jest ludzi, 
którzy potrafią w prosty i zrozumiały sposób nawiązać kontakt ze słu-
chaczem, a jednocześnie podać propozycje i kierunki właściwego postę-
powania. Ale z perspektywy późniejszych lat można było przewidzieć, 
że biskup Wyszyński będzie miał kłopoty z  władzami. Przypominam 
homilię wygłoszoną w lubelskiej katedrze, w której biskup wypowiedział 
się mniej więcej tak: „I jak ty biedna Polsko możesz godnie egzystować, 
kiedy z jednej twojej strony masz złotego cielca, a z drugiej skrwawiony 
topór.” W latach następnych, już jako student, widywałem bardzo często 
biskupa w asyście dwóch księży, gdy popołudniu przechodził piecho-
tą z pałacu biskupiego do uniwersytetu katolickiego. Po dwóch latach 
biskup Wyszyński opuścił Lublin, ponieważ został prymasem Polski. 
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Jestem przekonany, że ten dwuletni pobyt w Lublinie wytworzył wśród 
nas, rzeszy młodych, reguły uczciwego postępowania.

A teraz trochę z rodzinnego podwórka. Ciotka żony, artystka ma-
larka, Anna Wojdalińska-Berger była żoną prawnika Adama Berge-
ra. Dr Adam Berger (1888-1969) był od roku 1919 zastępcą profesora 
w  KUL-u. Wykładał „Prawo karne i  postępowanie karne” studentom 
Sekcji Prawnej Wydziału Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 
oraz „Zarys prawa karnego” w  Sekcji Ekonomicznej tego Wydziału. 
I w tamtych latach uczęszczał na te wykłady student Stefan Wyszyński. 
Po kilku latach Berger rozstał się z uniwersytetem i zajął praktyką praw-
niczą. I chyba kardynał Stefan Wyszyński dobrze zapamiętał sobie syl-
wetkę profesora i jego wykłady, bo w kilkadziesiąt lat później odwiedził 
dom Bergerów. Już jako prymas Polski. Bergerowie po wojnie mieszkali 
w Podkowie Leśnej przy ulicy Wróbla 2. I do tego domu przyjechał kar-
dynał Wyszyński. Zastał tylko żonę. Mąż był w Grójcu, gdzie prowadził 
kancelarię adwokacką. Kardynał żałował, że nie doszło do spotkania, 
trochę porozmawiał, opowiedział o swoich studiach w Lublinie i pro-
sił o przekazanie życzeń. Były napisane na dwustronnym kartoniku. Na 
jednej stronie był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a  na drugiej 
życzenia, napisane na maszynie. Pozwolę sobie przekazać je in extensu.

„Warszawa, Wielkanoc 1969 RP. Drogiemu memu Wykładowcy P. 
Prof. Adamowi Bergerowi całym sercem błogosławię – oddaję Go pod 
szczególną opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski na 
ziemi, Wszechpośredniczki Łask u  Boga w  niebie, oraz życzę Darów 
Radości Paschalnych Dzieci Bożych, płynących ze Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Zbawcy i Odkupiciela naszego. Z wy-
razami głębokiej czci, wdzięczności i oddania w Panu. Prymas Polski” 
I podpis, już atramentem: „+Stefan Kard. Wyszyński.” 

Ja ten dokument posiadam. A  dlatego, bo Bergerowie nie mieli 
dzieci i nie mieli komu przekazać. Już po śmierci dr Bergera poprosiłem 
o podarowanie mi tych życzeń. Ciotka zrobiła to chętnie i dodała jesz-
cze kilka innych. I skrzętnie je przechowuję. Dodam też, że Adam Ber-
ger był wyznania ewangelickiego, a jego ojciec przed I Wojną Światową 
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pastorem Lublinie. Może warto jeszcze dodać, że bezpośrednio po po-
wstaniu w  1918 r. uczelnia nazywała się „Uniwersytet Lubelski”. Taka 
pieczęć widnieje na dokumencie z 1925 r. Okrągła z orłem w środku 
a na obrzeżu napis: „Uniwersytet Lubelski”. Dopiero w 1928 r. dodano 
do tej nazwy „Katolicki” i jak pamiętam, to w latach trzydziestych XX 
wieku używano nazwy KUL.

Podczas swojej kapłańskiej posługi prymas Stefan Wyszyński pro-
wadził polski kościół przez niezmiernie trudne lata. Jego dewizą było 
spokojne niepoddawanie się panującemu reżymowi. I to mu się w wiel-
kim stopniu udało. Osoba prymasa Stefana Wyszyńskiego jest obecnie 
symbolem umiłowania wolności, sprawiedliwości oraz czci dla człowie-
ka. Stał się znakiem jedności wszystkich Polaków.
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Prof. dr hab. Ludwik Zembrzuski 
(1871-1962)

Profesor Ludwik Zembrzuski urodził się 8 stycznia 1871 r. w Brze-
zicach. W  1891 r. ukończył szkołę średnią Lublinie. Był uczniem ro-
syjskiego Gimnazjum Męskiego. Świadectwo Maturalne umożliwiło mu 
rozpoczęcie studiów medycznych na Wydziale Lekarskim w Cesarskim 
Uniwersytecie Warszawskim (UW) (1891-1997). Po tym okresie uzu-
pełnił studia na uniwersytecie w Wiedniu. W roku 1897 otrzymał dy-
plom lekarza, w 1925 r. uzyskał tytuł doktora medycyny UW, a w 1929 r. 
docenta historii i filozofii medycyny UW.

Po ukończeniu studiów medycznych był asystentem Oddziału 
Chirurgicznego Szpitala Wolskiego (1900-1905), a  później (1919) or-
dynatorem Oddziału Gruźlicy Kostno-Stawowej Miejskiego Szpitala 
Dziecięcego w  Warszawie. Musiał jednak zrezygnować z  operowania, 
ponieważ w wyniku zranienia palca wskazującego lewej ręki nastąpiło 
trwałe jego usztywnienie (1914). 

Rozpoczął pracę w wojsku na terenie Warszawy. I tak w latach 1919-
1922 był szefem Wydziału Szpitalnictwa Departamentu Sanitarnego 
Ministerstwa Spraw Wojskowych w  Warszawie, a  później dyrektorem 
nauk Oficerskiej Szkoły Sanitarnej. W  roku 1928 został przeniesiony 
w stan spoczynku w randze pułkownika.
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Po demobilizacji zajął się pracą historyczną i  pedagogiczną. Od 
1932 r. przez następnych siedem lat kierował Zakładem Historii i Me-
dycyny Wydziału Lekarskiego UW. W 1936 r. został tytularnym profe-
sorem nadzwyczajnym, a w 1947 r. tytularnym profesorem zwyczajnym. 
Po wojnie pracował w Lublinie gdzie w latach 1945-1947 kierował kate-
drą Historii i Filozofii Medycyny UMCS.

Prof. L. Zembrzuski w pracy naukowej zajmował się przede wszyst-
kim historią chirurgii, historią medycyny wojskowej, biografistyką 
medyczną i filozofią medycyny. Należał do znanych postaci w polskiej 
szkole filozofii medycyny. Dużo publikował i  wydał dziewięć książek 
z tej dziedziny. Był niezwykle uczulony na plagiat, z którym spotykał się 
w różnych pracach naukowych. Publicznie krytykował, a plagiat uzna-
wał za jedno z najcięższych przestępstw. Żądał usunięcia z pracy nie-
uczciwego „naukowca” i zniszczenia artykułu. 

Po wyjeździe z  Lublina podobno przez pewien czas pracował 
w Bydgoszczy, a później zamieszkał w Malborku, gdzie zmarł 20 paź-
dziernika 1962 r.

Prof. Ludwik Zembrzuski wykładał na naszym pierwszym roku stu-
diów propedeutykę lekarską, dwie godziny tygodniowo i tylko na dwóch 
trymestrach. Nie obowiązywało nas żadne kolokwium. Tak, mieliśmy 
trymestry, a nie semestry, które wprowadzono dopiero w roku akade-
mickim 1949/1950. Mimo, że nie było obowiązku, to wielu studentów 
na wykłady uczęszczało. Ja to chyba nie opuściłem żadnego. Byłem za-
fascynowany logiką wykładu, jasnym podaniem faktów i propozycjami 
zajęcia się chorym, kiedy będziemy już lekarzami. Oczywiście nie wie-
działem, że Zembrzuski był w przeszłości lekarzem leczącym chorych. 
Sądziłem, że zawsze był historykiem i filozofem w dziedzinach medycz-
nych. Dopiero teraz pisząc te słowa i  grzebiąc w  papierach zoriento-
wałem się, że przecież operował i musiał ten dział medycyny zarzucić. 
Do dzisiaj pamiętam, jak nakazywał nam być osobą, która ma chore-
mu pomóc, jak delikatnie z wyczuciem podchodzić do jego problemów 
zdrowotnych, które wcale nie muszą być spowodowane dolegliwościami 
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fizycznymi a tylko wynikać z zaburzeń neurogennych, spowodowanych 
okolicznościowymi kłopotami. „Badając chorego postarajcie się być bli-
sko niego, połóżcie mu rękę na karku. Niech wie, że w chwili badania 
jest on dla was najważniejszy. Czasami „dobre słowo” jest ważniejsze niż 
lek, który zamierzacie mu zaordynować. Nie bójcie się pacjenta. Macie 
być jego przyjacielem. On to zrozumie i oceni. Zawsze obowiązuje was 
hasło „Primum non nocere.” I  te pierwsze w  moim studenckim życiu 
wskazówki utorowały mi drogę do medycyny klinicznej. Bardzo jestem 
mu za to wdzięczny.
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Prof. dr hab. Stanisław Ziemecki (1881-1956)
(początkowo Stanisław Landau)

Prof. Stanisław Ziemecki urodził się 11 kwietnia 1881 r. w Warsza-
wie i był synem i wnukiem znanych lekarzy. Po ukończeniu w 1898 r. 
szkoły średniej rozpoczął studia lekarskie, które jednak po dwóch latach 
zarzucił. Doszedł do wniosku, że domeną jego zainteresowań są nauki 
ścisłe. Przeniósł się więc na Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu w War-
szawie i  w  1904 r. został magistrem (chyba tak należy to rozumieć) 
w zakresie fizyki. Tematem jego pracy była ocena wartości optycznych 
kryształów dwuosiowych. Czyli przeprowadził badania ściśle dokład-
ne w zakresie krystalografii. Przez kilka lat pracował w uniwersytetach 
Genewy i Getyngi, gdzie kształcił się w matematyce, fizyce i mechani-
ce. Opublikował tam wybitne prace dotyczące magnetycznego skręca-
nia płaszczyzny polaryzacji w  promieniu ultrafioletowym, prace nad 
zjawiskiem jarzenia się par rtęci spowodowane wpływem promienio-
wania rentgenowskiego, a  także promieniowania jądrowego w atmos-
ferze. Był pierwszym, który te zjawiska odkrył, opracował i objaśnił. Do 
kraju powrócił w 1909 r. i został kierownikiem laboratorium w Szkole 
Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. 
W okresie lat międzywojennych był także nauczycielem akademickim 
w stopniu profesora (1909) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 



133

w Warszawie, gdzie zorganizował naukę fizyki na wysokim poziomie. 
W  1926 r. obronił doktorat na Wydziale Przyrodniczym, a  w  1931 r. 
habilitował się (veniam legendi) w Politechnice Warszawskiej. Jednocze-
śnie był nauczycielem w Gimnazjum im. Mikołaja Reja. W czasie oku-
pacji niemieckiej udało mu się przeżyć wojnę. Ukrywał się i wykładał 
na zajęciach uniwersytetu konspiracyjnego. W  1945 r. przyjechał do 
Lublina i  na propozycję rektora Raabego stworzył Zakład Fizyki Do-
świadczalnej UMCS, a wkrótce też Zakład Fizyki Akademii Medycznej. 
Jednocześnie rozpoczął starania o otworzenie Wieczorowej Szkoły In-
żynierskiej (późniejszej Politechniki Lubelskiej), której był pierwszym 
rektorem. Jednocześnie nie zaniedbywał pracy naukowej, opublikował 
kilkanaście prac naukowych i wydał jedenaście książek. 

Moje spotkania z  prof. Stanisławem Ziemeckim zaczęły się na 
pierwszym roku studiów. Jego wykłady były pozbawione błysku. Po 
prostu wykładał ciekawie i dobrze. Na każdym wykładzie przeprowa-
dzał doświadczenia. Nam wykładał optykę i budowę materii. Egzamin 
zdawałem jednak u  doc. Armina Teske i  zdałem na celująco. Ale Te-
ske pytał tylko w zastępstwie i dlatego na indeksie mam ocenę i podpis 
prof. Ziemeckiego. Tę ocenę i  gratulację przekazał mi osobiście prof. 
Ziemecki. Znacznie później, już jako asystent kliniki chorób wewnętrz-
nych, zgłosiłem się do profesora Ziemeckiego z prośbą o wypożyczenie 
mi aparatu do pomiarów ciepłoty ciała tzw. termistora. Wykonywałem 
pracę o wpływie przedłużonego snu na ciepłotę ciała. Profesor przyjął 
mnie, nie znając, i aparat pożyczył na jeden semestr. Był tylko zdziwio-
ny, że z taką prośbą zgłasza się asystent a nie jego kierownik. Ten fakt 
dobrze świadczy o  życzliwym podejściu do młodych adeptów nauki. 
Aparat oddałem z podziękowaniem we właściwym terminie. Praca po-
wstała. Jaka to była wielka życzliwość. Pomóc nie znanemu lekarzowi.

Niestety profesor zaczął poważnie chorować i  zmarł 19 stycznia 
1956 r. Jest pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 

Z lubelskiej kadry naukowców odszedł ceniony badacz i wykładow-
ca, popularyzator wiedzy. Pozostawił licznych uczniów, a wielu z nich 
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zajmuje czołowe miejsce w nauce polskiej. I tu jeszcze należy wyraźnie 
podkreślić, że zawsze, mimo nawału pracy administracyjnej, miał czas 
nie tylko na badania naukowe i wydawnicze połączone z wielkim poczu-
ciem obowiązku i skrupulatności, ale potrafił porozmawiać z każdym. 
Także ze mną przy wypożyczaniu wspomnianego aparatu. Dużo mówił 
mi, że stara się przekształcić Wieczorową Szkołę Inżynierską w Wyższą 
Szkołę Inżynierską. Rozmowa z nim stwarzała atmosferę wzajemnego 
zrozumienia się i poszanowania rozmówcy.

Prof. Stanisław Ziemecki był uhonorowany tytułem „Doktor Ho-
noris Causa” Politechniki Lubelskiej. Na terenie UMCS, przed Chatką 
Żaka, stoi też jego popiersie.



135

Prof. dr hab. January Zubrzycki 
(1885-1969)

Prof. January Zubrzycki urodził się 19 listopada 1885 r. w  Sta-
rej Wsi – Limanowej. Był synem farmaceuty. W Limanowej ukończył 
Szkołę Powszechną, a w Tarnowie zdał maturę. Studia medyczne roz-
począł w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i zakończył w roku 
1909. Swoją karierę naukową i lekarską rozpoczął jako asystent Kliniki 
Ginekologicznej u prof. Aleksandra Rosnera i u niego się habilitował. 
Po uzyskaniu habilitacji, na propozycję prof. Antoniego Marsa, wyje-
chał do Lwowa i rozpoczął tam pracę. W międzyczasie doskonalił swo-
je kwalifikacje w klinikach Wiednia i Berlina. Rozpoczął publikowanie 
swoich, pionierskich w dziedzinie ginekologii, prac naukowych. Powró-
cił do Krakowa i w roku 1933 i objął kierownictwo Kliniki Ginekolo-
gicznej UJ, które sprawował aż do wybuchu wojny. W latach kierowania 
kliniką spowodował wybudowanie jej nowej siedziby i doprowadził, że 
krakowska klinika była uważana za jedną z najbardziej nowoczesnych 
w Europie.

Po opanowaniu Krakowa przez Niemców w dniu 6 listopada 1939 r. 
został aresztowany, wraz z wieloma profesorami, w ramach tzw. Sonder 
Action Krakau i uwięziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. 
Obóz przeżył i do Krakowa powrócił z dużym uszczerbkiem zdrowia. 
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Wyjechał do Lublina, gdzie zorganizował i objął kierownictwo Kliniki 
Ginekologiczno-Położniczej. Jednocześnie był prodziekanem Wydziału 
Lekarskiego UMCS. Lublin opuścił w 1948 r. i z prof. Jakubem Węgierką 
był współorganizatorem szczecińskiej Akademii Lekarskiej przekształ-
conej później w Akademię Medyczną. Jednocześnie był kierownikiem 
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. W roku 1952 objął taką samą kli-
nikę w Gdańsku i kierował nią aż do przejścia na emeryturę. Po czym 
został ordynatorem Oddziału Ginekologicznego Szpitala Miejskiego 
w Gdyni. Zmarł 17 listopada 1969 r. i został pochowany na cmentarzu 
w Witominie.

Prof. January Zubrzycki był doceniony i uważany za nestora gine-
kologów polskich. Był dwukrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologicznego. Wychował wielu polskich lekarzy ginekologów.

Nigdy nie rozmawiałem z  profesorem Zubrzyckim, chociaż nie-
jednokrotne kłaniałem mu się na korytarzu dziekanatu lub w szpitalu 
Szarytek. Był przecież moim prodziekanem. Nie potrzebowałem kon-
taktu, bo nie miałem żadnego konfliktu z władzami dziekańskimi. Ale 
dobrze wiedzieliśmy, że jest fantastycznym operatorem, że od godzin 
porannych do południa wykonuje zabiegi, i że mocną ręką pilnuje pracy 
swoich asystentów. I mimo, że w Lublinie był tylko kilka lat, zasłynął 
jak doskonały ginekolog. W  roku 1948 wyjechał z  prof. Węgierką do 
Szczecina.

W okresie szczecińskim zasłynął jako wielki przyjaciel studiującej 
młodzieży. Wiem o tym od dr Henryka Dąbskiego, który kończył Po-
morską Akademię Medyczną, przeniósł się do Lublina i  razem przez 
szereg lat pracowaliśmy. Tu muszę dodać, że z prof. Węgierką do nowo-
powstałej Akademii Lekarskiej przeniosło się z Lublina 30 studentów 
i  stanowili połowę IV roku. Wraz z  rektorem Węgierką do Szczecina 
wyjechali nasi profesorowie: Czesław i Wanda Murczyńscy, January Zu-
brzycki i chyba jeszcze inni, których nazwisk nie zapamiętałem. 

Tymczasem, jak się okazało, zapewnienie, że w Szczecinie studenci 
będą mieli dobre warunki do mieszkania, pracy i studiów okazało się 
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fikcją. Początkowo nie interesowano się ich losem. Nie mieli pracy i nie 
mieli co jeść. Nocowali na wielkiej sali, na słomie rozścielonej na pod-
łodze, bez sienników, oddzieleni od sektora żeńskiego tylko zawieszoną 
kotarą. Było to niezmiernie krępujące dla obu stron. Zarabiali pracą fi-
zyczną w porcie. Dopiero poprawiło się, kiedy zajął się tym skandalicz-
nym zaniedbaniem prof. Zubrzycki. 

Pozwolę sobie podać o tym incydencie. Udało mi się zdobyć kilka 
wspomnień napisanych przez pierwszych studentów i w skrócie je przy-
toczę. Późniejszy emerytowany chirurg dziecięcy Mieczysław Brykczyń-
ski podaje: „Przyszedł Zubrzycki. Pyta: <Chłopaki, jak się wam żyje?> 
Odpowiadamy, że kiepsko. Nie ma obiecanych mieszkań i  pieniędzy. 
Nie ma pracy. On krzyknął: <Draństwo> I  zaczął działać. Po „aferze 
w porcie” szybko pojawiły się pieniądze. Dostaliśmy pracę, zaległe sty-
pendia i dodatki osiedleńcze. Duże pieniądze. W końcu odżyliśmy.”

Późniejsza prof. Stefania Pilawska wspomina: „Byliśmy szczęśliwi 
choć warunki były trudne. Chcieliśmy się uczyć, pracować, ale też i ba-
wić.” A uczono ich nie tylko suchej wiedzy z poszczególnych przedmio-
tów, ale także stosunku lekarz-pacjent, czy stosunku solidarności zawo-
dowej – tak to dodaje tamtejszy ówczesny student Leszek Skonieczny. 

Z przytoczonych faktów wynika, że studiowanie w tamtych latach 
stanowiło duży problem nie tylko w naszej lubelskiej uczelni. Ale nie 
było to żadną dla nas pociechą.
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Prof. dr hab. Włodzimierz Żuk 
(1916-1981)

Prof. Włodzimierz Żuk urodził się 29 września 1916 r. w Klimowi-
czach. Rodzice byli nauczycielami. Początkowo chodził do gimnazjum 
w Siedlcach, ale przeniósł się do Lublina do Gimnazjum im. Jana Za-
moyskiego i w 1935 r. uzyskał w tej szkole świadectwo maturalne. Od-
był roczną, obowiązującą służbę wojskową w Podchorążówce Rezerwy 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Rozpoczął studia w Warszawie 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym i w 1939 r. uzyskał abso-
lutorium. Wojna przerwała naukę. Został zmobilizowany i  powołany 
na front. Był żołnierzem gen. Franciszka Kleeberga. Nie dał się jednak 
wziąć do niewoli. W czasie okupacji niemieckiej zajmował się tajnym 
nauczaniem i utrzymywaniem kontaktów z ruchem oporu.

Po wojnie, już w 1944 r., został asystentem prof. Stanisława Ziemec-
kiego. W 1946 r. został magistrem filozofii w zakresie fizyki, w 1949 r. 
doktorem nauk matematyczno-przyrodniczych w  zakresie fizyki do-
świadczalnej. Nie udało mi się ustalić, kiedy został tytularnym profeso-
rem. Wiadomo natomiast, że w latach 1957-1970 był kierownikiem Ka-
tedry Fizyki Doświadczalnej a później Zakładem Fizyki Jądrowej. Brał 
aktywny udział w  pracach organizacyjnych UMCS jako dziekan Wy-
działu Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (1960-1962), prorektor 
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ds. Nauki (1962-1968), organizator nauki i wykładowca w Wyższej Ofi-
cerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie (1967-1968). Kierował także Za-
kładem Cząsteczek Elementarnych PAN w Warszawie (1955-1956) oraz 
Pracownią w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku (1956-1960). Przez 
wiele lat był członkiem: Komitetu Fizyki PAN, Komisji Fizyki Jądrowej 
Państwowej Rady ds. Wykorzystywania Energii Jądrowej, członkiem 
Zespołu Rzeczoznawców Fizyki, Geofizyki i Astronomii Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego. Ponadto należał do wielu jeszcze innych waż-
nych instytucji zajmujących się sprawami fizyki.

Prof. W. Żuk stworzył uniwersytecki warsztat naukowy i dydaktycz-
ny, który zaowocował wychowaniem liczących się specjalistów, wypro-
mował 19 doktorów, ponad 300 magistrów fizyki, a 4 jego współpracow-
ników habilitowało się. 

Swoje zainteresowanie kierunkami fizyki jądrowej pogłębiał różny-
mi stażami zagranicznymi, m.in. w uniwersytetach: Upsali, Kopenhagi, 
Dubnej, Vinry (Jugosławia), Debreczynie, Lipsku, Moskwie. Dzięki pra-
cy naukowo-badawczej prof. Żuk i jego zespół zostali uznani za ważny 
ośrodek w dziedzinie badań izotopowych. I za te osiągnięcia prof. Żuk 
był wielokrotnie odznaczany.

Niestety prof. Włodzimierz Żuk zaczął chorować przewlekle i zmarł 
1981 r. Jest uznawany za ojca polskiej spektrometrii mas.

Jeżeli chodzi o moją osobę to w 1946 r. byłem studentem mgr Wło-
dzimierza Żuka. Miał z moją grupą ćwiczenia z fizyki. Jeden raz odwie-
dził nas wtedy, w czasie zajęć, prof. Stanisław Ziemecki. Ćwiczenia z Żu-
kiem były prowadzone nawet interesująco, ale nauką nie przejmowałem 
się zbytnio. Fizykę uważaliśmy za przedmiot konieczny, ale nie taki zno-
wu ważny. Na karku mieliśmy anatomię człowieka. Jednak z ćwiczenia-
mi i późnej z egzaminem nie miałem najmniejszego kłopotu.

Następne spotkanie, to było badanie profesora w moim gabinecie 
prywatnym, przy ulicy Junoszy 7. Przyszedł w celu określenia zdolno-
ści do pracy. Przypomniałem, że byłem jego studentem. Zapytał kie-
dy. „W  1946 r.” „No tak. Wtedy prowadziłem studentów medycyny.” 
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Oznajmił mi, że jest po zawale serca, który przeszedł w czasie kongresu 
naukowego w Moskwie. „Wie pan, ja nawet nie miałem silnych bólów 
w klatce piersiowej, tylko było mi duszno i poczułem się słabo. Do le-
karza jednak nie poszedłem. Wybrałem się na długi spacer po mieście. 
Taki godzinny, trochę męczący i to mi pomogło. Dolegliwości ustąpiły. 
Po kilku dniach powróciłem do Polski, a po miesiącu zgłosiłem się do 
lekarza. Ten wykonał ekg i oznajmił, że przeszedłem zawał serca. Propo-
nował konsultację z kardiologiem. I dlatego przyszedłem do pana.” „Pa-
nie profesorze. Miał pan wielkie szczęście. Postąpił pan wbrew wszelkim 
regułom lekarskim. Najbardziej groźne są pierwsze godziny, wymaga-
ją leżenia, leczenia i dokładnej obserwacji chorego. A pan swoje serce 
naraził na niebezpieczny wysiłek. Teraz jest już pan „ozdrowieńcem”, 
bo minęło już kilka miesięcy po ataku. Proponuję pobyt w ośrodku re-
habilitacyjnym w Nałęczowie, którym kieruję i do którego mogę pana 
bez problemu wysłać.” „E, nie. Teraz mam dużo pracy. Nie mogę sobie 
pozwolić na kilkutygodniowy wyjazd. Będziemy otwierali nowy gmach 
Instytutu Fizyki. Moja osoba jest teraz tam niezbędna. Nie wolno mi 
przerwać zajęć. To wprost niemożliwe.” Co miałem robić. Zapytałem. 
„Czy zna pan przysłowie – <Nie było nas, był las > itd.” „Znam. Ale 
i dobrze wiem, że lekarze lubią przesadzać. Może skorzystam z pańskiej 
propozycji. Ale nie teraz.” I na tym się nasza znajomość skończyła. Czy 
się leczył? Nie mam pojęcia. Żył jeszcze dosyć długo. Do Nałęczowa nie 
jeździł. Wiedziałbym o tym. No i kto miał rację?
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Zakończenie

Treść tej książki oparłem o  moje wspomnienia. Opisane osoby 
i  wydarzenia starałem się przedstawić w  miarę dokładnie, jak utrwa-
liły się w mojej pamięci. Przypomniałem zachowane w niej różne epi-
zody z okresu moich studiów medycznych. Podałem fakty i zdarzenia 
związane z  okresem studiowania, ale także wspomniałem o  troskach 
i radościach młodego człowieka, który czuł się już dorosłym, mając za 
sobą olbrzymi bagaż przeżyć wojennych. Wydaje się, że one to właśnie 
sprawiły, że ja oraz moi rówieśnicy, chcieliśmy po prostu się uczyć, bez 
strachu, że nauka może zostać nagle przerwana, jaki towarzyszył nam 
i  wszystkim żyjącym pod okupacją niemiecką. Pragnienie nauki re-
alizowaliśmy nie szczędząc wysiłku, podchodząc bardzo poważnie do 
obowiązków nakładanych na nas przez profesorów i innych nauczycieli. 
Mimo tego zdarzało się, że ten i ów z kolegów musiał powtarzać ko-
lokwia i egzaminy, a nawet rok studiów. Zazwyczaj każdy z nich mógł 
wówczas mieć pretensje tylko do siebie, że nie przyswoił wymaganej 
wiedzy na zadawalającym poziomie. Na studiach medycznych nie mo-
gło być „taryfy ulgowej.” Przecież po ich zakończeniu mieliśmy zajmo-
wać się zdrowiem, a nawet życiem innych ludzi. Chcieliśmy być dobry-
mi lekarzami – i w przeważającej większości byliśmy.

Byłem studentem zdobywającym wiedzę medyczną na Wydzia-
le Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, od 
pierwszego do piątego roku studiów. Rozpocząłem je w  1946 roku, 
w trzecim roku funkcjonowania tej uczelni. Podczas studiów zdobywa-
liśmy wiedzę pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli.

Na stronach tej książki opisałem znane mi i  zapamiętane infor-
macje z  ich życia. Nie tylko lekarzy, ale też chemików, fizyków, bio-
logów, a  nawet księdza. Niezwykle ciepło wspominam ich życzliwe 
podejście do nauczanych. Stosunek niektórych z  nich do studentów 
mogę określić jako przyjacielski. Zajęcia prowadzili oni zawsze trosz-
cząc się o właściwy ich poziom, stosując odpowiednio wysokie wyma-
gania. Dlatego niektórzy z nas po niepowodzeniu na kolokwium lub 
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egzaminie, byli zmuszeni starać się o  wynik pozytywny w  kolejnym 
podejściu lub terminie. Zdarzało się też powtarzanie roku, najczęściej 
drugiego. Jednak wszyscy rozpoczynający wraz ze mną studia, ukoń-
czyli je uzyskaniem dyplomu. Oczywiście powtarzający rok uczynili to 
w późniejszym terminie. Nie przypominam sobie bowiem, aby z gru-
py tych, którzy rozpoczęli ze mną studia, ktoś ze studiów zrezygnował, 
chociaż mogło to mieć miejsce w czasie pierwszego roku, kiedy jeszcze 
nie wszyscy znaliśmy się.

Po uzyskaniu dyplomu od razu zaczęliśmy leczyć. Nie odbyliśmy 
żadnego szpitalnego stażu, dlatego też praca była dla nas nie tylko trud-
na, ale i wielce obciążająca naszą psychikę. Wprawdzie nie obawialiśmy 
się kary za błędy lekarskie, które przecież musiały się wydarzyć niedo-
świadczonemu lekarzowi, a raczej przeżywaliśmy je we własnej świado-
mości. To własne sumienie nas gryzło. Pracowaliśmy za niewielkie pie-
niądze, zaś naszą główną zapłatą była radość, kiedy wyleczony lub tylko 
podleczony pacjent z uśmiechem nam dziękował. Właśnie w trakcie tej 
pracy wykorzystywaliśmy w praktyce wiedzę nabytą w czasie studiów. 
Wzrastała w nas wdzięczność dla ludzi, dzięki którym ją uzyskaliśmy, 
do naszych profesorów i innych nauczających.

Dlatego też pragnę, aby strony tej książki były hołdem dla naszych 
nauczycieli. Niech świadczą o ich wielkim wkładzie w proces formowa-
nia nas na nowoczesnych lekarzy. Lekarzy, którzy znali ciężkie warunki 
życia społeczeństwa po II wojnie światowej, rozumieli niedolę chorych 
i mimo starań, aby im pomóc, mogli to zrobić tylko w niewielkim za-
kresie. I to był nasz problem. Dobrze wiedzieliśmy o naszych ograniczo-
nych możliwościach, my, ale także nasi nauczyciele. 

Zdaję sobie też sprawę, że przedstawione życiorysy są niepełne 
i  w  wielu przypadkach niedokładne. Dodałem też do ich treści moje 
osobiste refleksje, gdyż tak zapamiętałem i przeżyłem styczność z oso-
bami w nich opisanymi. Zależało mi na konkretach, nawet na drobia-
zgach. Opisane wydarzenia mają więc wartość historyczną, zawierają 
także wiele moich młodzieńczych reminiscencji. Są jednak zapisem su-
biektywnym. W  ten sposób należy je rozumieć. Starałem się bowiem 
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ukazać moje spojrzenie na działalność dydaktyczną naszego Wydziału 
i  Uczelni oraz jej nauczycieli akademickich w  tamtych czasach. Mam 
więc nadzieję, że czytelnik zapozna się z wielkimi trudnościami, z  ja-
kimi w  latach 40. XX wieku borykały się wydziały medyczne UMCS, 
które w 1950 roku weszły w skład Akademii Medycznej, mojej ALMA 
MATER.
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Krótka historia Wydziału Lekarskiego UMCS, później 
Akademii Medycznej – obecnie Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie

Miesiąc po wypędzeniu Niemców rozpoczęto w  Lublinie organi-
zowanie uniwersytetu. Chodziło o  otworzenie wyższej uczelni, która 
w miejsce utraconych uniwersytetów w Wilnie i Lwowie, pozwoliłaby 
odbudować mocno uszczuplone kadry inteligencji. Władzom zależało 
zwłaszcza na uzupełnieniu liczby lekarzy, których brak groził niemoż-
nością likwidacji mogących wybuchnąć epidemii. Dlatego już w sierp-
niu 1944 r. profesor Henryk Raabe otrzymał polecenie skompletowania 
kadry naukowej i zorganizowanie wyższej uczelni, nazwanej Uniwersy-
tetem Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). W tym celu w gazecie Rze-
czypospolita ogłoszono apel do pracowników uniwersyteckich, żeby 
zgłaszali się i zechcieli podjąć pracę w nowej placówce naukowej. Do 1 li-
stopada 1944 r. zgłosiło się 48 osób. Jednymi z pierwszych, tworzących 
wydział lekarski, byli profesorowie: Ludwik Hirszfeld, Witold Chodźko, 
Jan Lubieniecki, Feliks Skubiszewski, Mieczysław Stelmasiak. W  dniu 
23 października 1944 r. decyzją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego (PKWN) został zatwierdzony UMCS, a rektorem mianowano 
prof. Henryka Raabego. Uczelnia miała charakter przyrodniczy. Powsta-
ły wydziały: lekarski, przyrodniczy, rolny i weterynaryjny. Już w dniu 3 
września 1944 r. Mieczysław Stelmasiak przedstawił projekt organizacji 
Wydziału Lekarskiego z wyszczególnieniem wykazu katedr i klinik oraz 
podał plan studiów lekarskich. Na nowo utworzonej Radzie Wydziału 
Lekarskiego w dniu 24 października 1944 r. wybrano władze. Dzieka-
nem został prof. Jan Henryk Lubieniecki (1887-1947) a prodziekanem 
dr Edward Grzegorzewski (1906-1982). W  październiku i  listopadzie 
1944 r. ustalono lokale, w których miały odbywać się wykłady oraz zor-
ganizowano, na bazie Szpitala św. Wincentego a Paulo przy ulicy Staszi-
ca, klinikę chirurgii i  chorób wewnętrznych. Studia mogło rozpocząć 
200 studentów. W dniu 22 listopada 1944 r. odbył się egzamin wstępny, 
do którego przystąpiło 460 kandydatów. Ponieważ wielu chętnych do 
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rozpoczęcia studiów służyło w wojsku, a władze nie zgadzały się na de-
mobilizację, to w dniu 24 listopada 1944 r. powołano Katedrę Medycyny 
Wojskowej. Wykłady rozpoczęto w listopadzie 1944 r. Pierwsze zajęcia 
dla studentów Wydziału Lekarskiego I i II roku odbyły się w listopadzie 
w  Zakładzie Histologii (z-ca prof. dr med. Stanisław Grzycki) i  Ana-
tomii Prawidłowej Człowieka (dr Mieczysław Stelmasiak). Natomiast 
pierwszy wykład dla studentów III i IV roku wygłosił w styczniu 1945 
r. z-ca prof. dr Tadeusz Kielanowski. Wykłady dla studentów cywilnych 
odbywały się w gmachu szkoły im. Staszica przy Alejach Radziwiłłow-
skich 20, a dla słuchaczy Katedry Medycyny Wojskowej w gmachu uni-
wersytetu KUL. Wydział Lekarski borykał się z wieloma trudnościami. 
Brakowało lokali i mieszkań. W salach często nie było szyb, oświetlenia, 
tablic a nawet krzeseł i stołów. W zimie sale bywały niedostatecznie opa-
lane. Mimo tych trudności zajęcia odbywały się bez zakłóceń. W dniu 
1 listopada 1944 r. nominacje profesorskie otrzymało trzech profesorów 
Wydziału Lekarskiego UMCS. Byli to profesorowie: Jan Henryk Lubie-
niecki, Jakub Węgierko i Feliks Skubiszewski. 5 stycznia 1945 r. wydano 
pierwszy dyplom lekarza wystawiony przez Wydział Lekarski UMCS. 
Otrzymała go Maria Alina Hulanicka-Mazurkowa.

W dniu 9 stycznia 1945 r. odbyło się uroczyste ślubowanie studen-
tów wszystkich wydziałów UMCS, a 14 stycznia1945 r. uroczysta inau-
guracja I roku akademickiego w auli gimnazjum Staszica w Lublinie. Już 
w styczniu 1945 r. Wydział Lekarski otrzymał prawo nadawania stopnia 
doktora medycyny i doktora habilitowanego medycyny (veniam legen-
di). W dniu 2 lutego 1945 r. otwarto Collegium Anatomicum w gmachu 
dawnej Szkoły Lubelskiej im. Stefana Batorego przy ulicy Spokojnej nr 
1, a 10 lutego 1945 r. powołano Klinikę Chorób Skórnych i Wenerologii 
z siedzibą w Okręgowym Szpitalu Wojskowym przy Alejach Racławic-
kich 23. Wiele katedr i zakładów umieszczono w przejętym (31.10.1945) 
gmachu dawnej szkoły rabinackiej (Jeszywas Chachmej Lublin) przy 
ulicy Lubartowskiej 85. W dniu 10 maja 1946 r. UMCS rozpoczął wy-
dawanie „Roczników UMCS”, którym w 1949 r. zmieniono nazwę na 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio D, medicina. 



147

Wydawane w nich były rozprawy naukowe pracowników uniwersytetu. 
Katedra Medycyny Wojskowej została 25 maja 1946 r. przekształcona 
w Fakultet Medycyny Wojskowej, a 31 lipca 1946 r. rozformowana. Była 
to kara za włączenie się części studentów do strajku studenckiego przed 
referendum ludowym w 1946 r.

W czerwcu 1947 r. powstała Katedra Stomatologii, przekształcona 
w  Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego (1973). W  1949 r. 
studia ukończyła duża grupa studentów, którym wojna przerwała na-
ukę. Byli to pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego UMCS. 

W  dniu 24 października 1949 r. decyzją Rady Ministrów utwo-
rzono Akademię Lekarską, którą 23 marca 1950 r. przemianowano na 
Akademię Medyczną (AM). Pierwszym rektorem został prof. dr Feliks 
Skubiszewski (1895-1981). Rektorat i  władze Akademii umieszczo-
no w dawnym budynku Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Cicha 6. 
W 1950 r. ukończono remont budynku Kliniki Stomatologicznej przy 
ulicy Lubartowskiej 58. Klinikę usytuowano w wyremontowanym bu-
dynku po dawnej Fabryce Wag Hessego. W 1950 r. powstał stuosobo-
wy zespół artystyczny kierowany przez Zbigniewa Kozłowskiego. Od 
1973 r. działa Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego (z przerwą 
1990-1993). Chór prowadzili: Ewa Ordyk-Czyżewska, Barbara Śpie-
wak, Beata Dąbrowska, Bogdan Samardakiewicz, a obecnie kieruje nim  
dr hab. Monika Mielko-Remiszewska. 

W dniu 1 października 1952 r. utworzono Studium Wojskowe AM, 
a  w  1953 r. Studium Wychowania Fizycznego. W  roku akademickim 
1955/56 wprowadzono reformę studiów lekarskich. Program nauczania 
rozłożono na sześć lat.

Uczelnia rozwijała się prężnie. Rozwijały się zakłady naukowe i kli-
niki. Powstawały nowe budynki. W dniu 2 październiku 1963 r. przeka-
zano do użytku gmach Collegium Medicum (2.10.1967) przy obecnej 
ulicy Radziwiłłowskiej 11, a w dniu 22 lipca 1964 r. otworzono nowo-
czesny Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 (PSK4) przy ulicy Jaczewskie-
go 8. Następnymi nowymi budynkami były: Collegium Pathologicum 
(2.10.1967) i  3 maja 1972 r. nowoczesny gmach Kliniki Chorób Płuc 
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przy tej samej ulicy. W latach 1968-1977 wybudowano domy studenc-
kie. Konsekwentnie otwierano nowe kliniki, które prężnie kontynu-
owały swoją działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową. O dalszym, 
prężnym rozwoju AM świadczy otworzenie 15 maja 1973 r. na Wydzia-
le Lekarskim Oddziału Stomatologii, który w  listopadzie1976 r. prze-
niósł się do Instytutu Stomatologii przy ulicy Karmelickiej 7. Obecnie 
dla Instytutu Stomatologii jest budowany nowoczesny gmach przy ulicy 
Chodźki. W 1975 r. Akademia Medyczna nadała pierwsze trzy dokto-
raty honoris causa. Byli to profesorowie: Tadeusz Kielanowski, Tadeusz 
Krwawicz i Feliks Skubiszewski. Dotychczas Uniwersytet nadał ten tytuł 
51 osobom.

W dniu 15 listopada 1980 r. w PSK 4 studenci AM rozpoczęli strajk 
okupacyjny, w którym udział wzięło około 100 osób.

Wprowadzenie w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego spowo-
dowało duże utrudnienie pracy w uczelni. Internowano wiele osób. Za-
rządzanie uczelnią objął komisarz wojskowy czyli komendant Studium 
Wojskowego AM. Należy tu podkreślić niezmiernie ważną osobistą od-
wagę i zmysł organizacyjny rektora prof. Andrzeja Jaklińskiego, który 
spowodował, że żaden pracownik i student AM nie został relegowany. 

W następnych latach uczelnia rozbudowywała się w dalszym ciągu. 
Oddano do użytku nowe budynki: Polikliniki PSK 4 (1982), Oddział 
Rehabilitacji (1982), Klinikę Neurochirurgii (1986), Pracownię Tomo-
grafii Komputerowej (1986), Halę Sportową (1990), 27 czerwca 1997 
nowoczesny budynek Dziecięcego Szpitala Klinicznego. 

 W  dalszym rozwoju Uczelni powstały gmachy: otwarto gmach 
Biblioteki Głównej AM (2002), Collegium Universum (2003), Klini-
kę Chirurgii Onkologicznej w SPSK 1 (2004), drugi gmach Okulistyki 
(2004), Collegium Maius (2004) i Collegium Anatomicum (2005), Col-
legium Pharmaceuticum (2011), Zakład Diagnostyki Obrazowej PET/
CT i  SPECT/CT (2012), Zakład Radiologii i  Medycyny Nuklearnej, 
nowy Blok Operacyjny SPSK 4 (2013), Centrum Symulacji Medycznej 
(2018).
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Ważną datą jest przekazanie Akademii Medycznej w dniu 29 kwiet-
nia 1993 r. nieruchomości po byłym Komitecie Wojewódzkim PZPR 
przy Alejach Racławickich nr 1. Początkowo gmach udostępniono na 
bezpłatne użytkowanie na dziesięć lat, a w 2010 r. przekazano na wła-
sność uczelni. 

W dniu 7 listopada 2001 r. powstał Oddział Anglojęzyczny, a 1 wrze-
śnia 2004 r. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym.

4 kwietnia 2003 r. nadano Uczelni imię Profesora Feliksa Skubi-
szewskiego.

W 1969 r. utworzono Studium Pielęgniarstwa, które w 1972 r. prze-
kształcono w Wydział Pielęgniarski. Obecnie nazywany jest Wydziałem 
(Pielęgniarstwa i) Nauk o Zdrowiu.

W roku 2012 Akademia Medyczna przestała istnieć, a na jej miejsce 
powstał Uniwersytet Medyczny w Lublinie.



150

Krótka historia Instytutu Medycyny Wsi 
im. Witolda Chodźki

W roku 1951 powstał w Lublinie, z inicjatywy prof. Witolda Chodź-
ki, Zespół Naukowo-Badawczy nazwany wkrótce Instytutem Medycyny 
Wsi (IMW). Członkami założycielami, oprócz profesora Chodźki, byli: 
prof. Jan Danielski, doc. Józef Freytag, prof. Jan Brzozowski i prof. Józef 
Parnas. Prof. Parnas kierował instytutem w latach 1951-1964. 

Przez cały czas swojej działalności, aż do dnia dzisiejszego, zespół 
zajął się i  zajmuje opracowaniem zagadnień dotyczących środowiska 
pracy i bytowania ludności wiejskiej. W latach1953-1984 instytut przy-
jął nazwę Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi i  stał się jednostką 
podlegającą bezpośrednio ministrowi Zdrowia i  Opieki Społecznej. 
Czyli uzyskał samodzielność i osobowość prawną. Należy zaznaczyć, że 
w tamtych latach lubelski instytut był jednym z pierwszych tego typu 
jednostek badawczych w  Europie. Badania prowadzili specjaliści hi-
gieny ogólnej i komunalnej wsi, higieny żywienia i oświaty sanitarnej, 
i  higieny pracy. Badaniami objęto zagadnienia mechanizacji, chemi-
zacji antropozoonoz i  parazytologii wiejskiej. Zajęto się miejscowymi 
chorobami zawodowymi i  specyficznymi dla środowiska wiejskiego 
i organizacją wiejskiej służby zdrowia. W badaniach naukowych szcze-
gólną uwagę zwrócono na higienę pracy, ogólną i komunalną higienę 
wsi oraz na zwalczanie chorób zawodowych związanych z pracą na wsi 
i w leśnictwie (np. zmiany w układzie kostnym robotników ścinających 
drzewa – pilarzy). Odrębnymi zagadnieniami było określenie stanu za-
opatrzenia w wodę, asenizacja oraz problem prawidłowej, przestrzennej 
zabudowy wsi.

W  1961 r. do oficjalnej nazwy instytutu dodano: „im. Witolda 
Chodźki.” Warto podkreślić fakt, że w  1963 r. instytut otrzymał wy-
łączną (w  Polsce) odpowiedzialność za podyplomowe szkolenie leka-
rzy wiejskich w zakresie medycyny ogólnej. Od 1964-1970 roku insty-
tutem kierował prof. Henryk Rafalski. Oprócz podanych wyżej zadań 
instytut szeroko rozwinął badania nad ochroną zdrowia pracujących 
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w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Badania te spo-
wodowały, że wydano decyzję o  wprowadzeniu powszechnego ubez-
pieczenia rolników. Jednocześnie instytut objął nadzór specjalistyczny 
nad lecznictwem otwartym na wsi i  Państwową Inspekcją Sanitarną. 
Zaproponowano model wiejskiego rejonu zapobiegawczo-leczniczego. 
Innym, niezmiernie ważnym, zagadnieniem było opracowanie metod 
leczenia ostrych zatruć. Na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia i Opie-
ki Społecznej otworzyło w  Polsce dziewięć Ośrodków Toksykologicz-
nych. Umożliwiło to rozpoczęcie w Lublinie budowy Ośrodka Szkolenia 
Lekarzy IMW. 

Przez kilka miesięcy instytutem kierował prof. dr hab. Jarosław 
Billewicz-Stankiewicz, a po nim dyrektorem został prof. dr hab. Wie-
sław Hołobut (1970-1974). Za jego kadencji w Lublinie powstał Wo-
jewódzki Ośrodek Toksykologiczny. Ważnym osiągnięciem w zakresie 
medycyny pracy było zespołowe opracowanie dotyczące komplekso-
wej oceny stanowisk roboczych w  rolnictwie, przemyśle rolno-spo-
żywczym i leśnictwie.

Od 1974-1991 instytutem kierował prof. dr hab. Maciej Latalski. 
Rozwinął dotychczasowe badania oraz zajął się dokładnym rozpozna-
niem wszystkich czynników bytowania środowiska i pracy na wsi oraz 
sposobami ich zwalczania. Rozpoczęto realizację programu inwesty-
cyjnego czyli budowę Przychodni Chorób Zawodowych Wsi i Kliniki 
Chorób Wewnętrznych i  Zawodowych. W  1984 r. zmieniono nazwę 
instytutu na Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Za kaden-
cji Latalskiego Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania lekarzom 
stopnia doktora medycyny.

W  latach 1991-1995 kierownictwo instytutu objął prof. dr hab. 
Mirosław Jarosz, który intensywnie zajął się jego rozbudową. Jego 
zasługą jest włączenie instytutu do oświatowej sieci komputerowej. 
Nawiązano ścisłą współpracę i podpisano umowę z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zakresie prewencji i  rehabili-
tacji. Jednocześnie Komitet Badań Naukowych zakwalifikował IMW 
do kategorii B.
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Od 1995-2006, kiedy kierownictwo objął prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Zagórski, otworzono Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Inten-
sywną Terapią. Oddano też do użytku budynek administracyjny i aulę 
wyposażoną w  nowoczesny sprzęt do prowadzenia obrad. W  2001 r. 
zaczęto pracować w nowym Ośrodku Rehabilitacji. Należy podkreślić, 
że w następnych latach stopniowo wyposażano instytut w nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny. W 2006 r. instytut uzyskał pierwszą lokatę w dzie-
dzinie „Ochrona Zdrowia w Polsce” i również w tym roku Komitet Ba-
dań Naukowych przyznał instytutowi kategorię A.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak był dyrektorem instytutu 
w latach 2006-2010, a po jego śmierci od marca do października 2010 r. 
kierownikiem był dr n. med. Andrzej Horoch. We wrześniu 2010 r. in-
stytut osiągnął w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
kategorię pierwszą i drugie miejsce w ocenie parametrycznej kategorii 
N7a jednostek naukowych klinicznych.

Z dniem 1 października 2010-2014 r. dyrektorem instytutu został 
dr n. med. Andrzej Wojtyła. W  tym też 2010 roku instytut otrzymał 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu. Później-
szym dyrektorem instytutu (2014-2017) była prof. dr hab. Joanna Bojar, 
a od 1917 r. dyrektorem jest prof. dr hab. med. Lech Panasiuk.
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Krótka historia Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Po drugiej wojnie światowej w Lublinie działalność naukową prowa-
dziło pięć wyższych uczelni. Dlatego naturalną potrzebą było stworzenie 
organizacji, która by te uczelnie integrowała i godnie reprezentowała ich 
potencjał naukowy. Decyzja o powołaniu Lubelskiego Towarzystwa Na-
ukowego (LTN) zapadła w dniu 30 czerwca 1957 r. na zebraniu założy-
cielskim, w którym udział wzięli rektorzy wyższych uczelni Lublina oraz 
23 profesorów tych uczelni (UMCS, KUL, AM, WSR i WSI). W 1958 r. 
LTN zostało zatwierdzone przez sąd. Celem Towarzystwa jest prowadze-
nie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich dziedzin nauki, 
ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących regionu oraz or-
ganizowanie i rozwijanie życia naukowego na Lubelszczyźnie. Zadania 
te są realizowane przez wykłady, tworzenie zespołów badawczych, pu-
blikowanie prac naukowych, popularyzowanie nauki oraz współpracę 
z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi promowaniem nauki. 
Pierwszym prezesem LTN została prof. dr hab. Laura Kaufman (1959-
1965), następnie prof. dr hab. Tadeusz Krwawicz (1965-1987), prof. dr 
hab. Tadeusz Baszyński (1987-1991), prof. dr hab. Edmund Prost (1991-
2008), prof. dr hab. Artur Korobowicz (2008-2017), a od 2017 r. preze-
sem jest prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk.

W  LTN pracuje pięć Wydziałów: I  – Humanistyczny, II – Biolo-
giczny, III – Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, IV – Nauk Technicz-
nych, V – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, VI – Nauk Teologicznych. 
W każdym z nich działają różne zespoły-komisje w pokrewnych dyscy-
plinach naukowych. Odrębną jednostkę organizacyjną stanowi Komitet 
d/s Badań Ochrony Środowiska Naturalnego. 

Członkami LTN są samodzielni pracownicy naukowi szkół wyż-
szych i  instytutów środowiska naukowego z  Lublina i  Lubelszczyzny. 
Czyli LTN spełnia rolę integracyjną lubelskiego środowiska naukowego. 
Wyraża się ono poprzez organizowanie sympozjów, sesji naukowych, 
seminariów, podejmowanie prac badawczych, prowadzenie własnego 
wydawnictwa.
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Popierając rozwijanie życia naukowego LTN wyróżnia uczonych, 
którzy zasłużyli się na polu nauki. Walne Zgromadzenie LTN nadaje im 
godność Honorowego Członka LTN. Od 1995 r. Zarząd Główny LTN 
przyznaje także wybitnym uczonym odznaczenie honorowe Pro Scien-
tiarum et Litterarum Lublinensi Merito. Od 2001 r. przyznawana jest 
Doroczna Lubelska Nagroda Naukowa im. Profesora Edmunda Prosta, 
który był inicjatorem jej ustanowienia. Nagrodę fundują rektorzy lubel-
skich uniwersytetów. Te nagrody są wręczane na uroczystej gali podczas 
corocznych spotkań z okazji Nowego Roku.

Dochody Towarzystwa pochodzą z  różnych źródeł. Ze składek 
członkowskich, sprzedaży książek, konferencji i wydawnictw, z wynaj-
mu sal, z czynszów. Istotną rolę w dofinansowaniu odgrywają członko-
wie wspierający, w tym rektorzy pięciu uczelni lubelskich. Dzięki tym 
funduszom LTN może publikować „Biuletyn Informacyjny LTN” oraz 
wydawać książki. Członkowie zarządu pracują bezpłatnie. Wynagrodze-
nie otrzymują tylko pracownicy sekretariatu biura i troje pracowników 
administracyjnych pałacu Czartoryskich.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prof. Tadeusza Krwawicza siedzi-
bą Towarzystwa jest od 1977 r. zabytkowy, piękny pałac Czartoryskich 
zlokalizowany przy ulicy Plac Litewski 2. Przedtem pałac był zdewa-
stowany ponieważ stanowił hotel PTTK. Dzięki prof. Krwawiczowi 
przeprowadzono gruntowny remont i  doprowadzono do wspaniałego 
wyposażenia wnętrza. Dlatego wykłady, posiedzenia naukowe, imprezy 
kulturalne i artystyczne mogą odbywać się w godnym pomieszczeniu.

Należy zaznaczyć, że mimo stałego borykania się z  trudnościami 
finansowymi Lubelskie Towarzystwo Naukowe działa prężnie i jest wy-
soko oceniane przez społeczność naukową Lubelszczyzny. Dobrze więc 
służy nie tylko rozwojowi życia naukowego, ale także pełni godną i po-
żyteczna rolę w życiu naukowym naszego regionu.



155

Krótka historia Lubelskiej Izby Lekarskiej

Po odzyskaniu niepodległości władze państwa polskiego rozpoczę-
ły organizowanie samorządów. W  dniu 2 grudnia 1921 r. rząd podjął 
uchwałę „O ustroju i zakresie działania izb lekarskich” (Dz. U. RP Nr 105 
Poz. 763 z dnia 29 grudnia 1921 roku), z nakazem rozpoczęcia działal-
ności z  dniem 1 stycznia 1922 r. Opierając się na tej uchwale minister 
zdrowia Witold Chodźko wydał 25 listopada rozporządzenie powołujące 
utworzenie Okręgowych Izb Lekarskich. Początkowo było sześć izb okrę-
gowych, ale już w roku 1934 osiem oraz Naczelna Izba Lekarska. Począt-
kowo kadencja trwała trzy lata, a  następnie (od marca 1934 r.) została 
wydłużona do lat pięciu. Izba Lekarska Lubelska (ILL) powstała w 1922 r. 
i swoim zasięgiem obejmowała województwo lubelskie, wołyńskie i po-
leskie. W dniu 26 lutego 1923 r. odbyły się wybory i pierwszym naczel-
nikiem ILL został dr Jan Modrzewski, a jego zastępcą dr Jan Miklaszew-
ski z  Łucka i  dr Adolf Jaczewski z  Brześcia. Powołano też 20-osobowy 
sąd lekarski (Lublin – 10, Brześć i Łuck po 3, Siedlce, Drohiczyn, Kowel, 
Równe po 1) oraz komisję rewizyjną. Wybory przebiegały w burzliwej at-
mosferze, ponieważ Rada Ministrów zlikwidowała Ministerstwo Zdrowia 
Publicznego i przyłączyła do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświaty 
Publicznej jako departament. W tej sprawie wysłano protest do marszałka 
sejmu i premiera rządu. Następne wybory odbyły się w dniu 15 listopada 
1925 r., na których dr Jan Modrzewski został powołany na następną ka-
dencję. Jednocześnie utworzono Kasę Pomocy Koleżeńskiej. Na trzecią 
kadencję wybrano 6 stycznia 1929 r. dr Tomasza Kożuchowskiego, który 
tę funkcję pełnił do 31 stycznia 1932 r. W następnych wyborach dr Jan 
Modrzewski został po raz trzeci naczelnikiem ILL (1932-1934). W 1934 r. 
(już na pięć lat) naczelnikiem wybrano dr Wacława Drożdża, który spra-
wował ten urząd do wybuchu wojny w 1939 r. Należy zaznaczyć, że z jego 
inicjatywy w 1938 r. zarząd Izby Lekarskiej zakupił, od bogatego handla-
rza zbożem Konstantego Fitzermana, gmach przy ulicy Cicha 6. Koszt 
budynku wynosił 180 000 zł. Dotąd ILL mieściła się w hotelu „Victoria” 
przy ulicy Kapucyńska 1. Teraz izba posiadała własny budynek.
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W czasie okupacji Niemcy zlikwidowali izby lekarskie i na ich miej-
sce w  roku 1940 utworzono Izby Zdrowia zarządzane i  nadzorowane 
przez niemiecki personel. W Generalnej Guberni takie izby działały do 
1944 r. i mieściły się w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Radomiu.

 Po zakończeniu okupacji niemieckiej, już w końcu lipca 1944 r., 
reaktywowano działalność Izby Lekarskiej Lubelskiej (ILL). Pierwszym 
tymczasowym kierownikiem izby został dr Witold Klepacki. Przez kilka 
miesięcy działała jako izba zdrowia i obejmowała izby: lekarską, lekar-
sko-dentystyczną, aptekarską, położnych oraz referat pielęgniarek i za-
wodów pokrewnych.

Dr Witold Klepacki zrezygnował jednak ze stanowiska i  1 stycz-
nia 1945 r. prezesem izby wybrano dr Cypriana Chromińskiego, który 
pełnił tę funkcję do października 1947 r. Następnym prezesem został 
prof. Jakub Węgierko (październik 1947-czerwiec 1948). Przyczyną 
rezygnacji prof. Węgierki był jego wyjazd do Szczecina, gdzie zorgani-
zował Akademię Lekarską i został jej rektorem. Czynności prezesa ILL 
przejął dr Antoni Kłossek i był nim aż do jej rozwiązania 18 lipca 1950 r. 
Ówczesne władze ustawą „O zniesieniu Izb Lekarskich i Lekarsko-Den-
tystycznych” zlikwidowały także Izbę Lekarską Lubelską. Cały rucho-
my majątek przejął Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia, 
a majątek nieruchomy, czyli budynek izby przeszedł na własność Skarbu 
Państwa.

Nastąpiła przerwa w działalności izb lekarskich. Ich pracę przejęły 
wojewódzkie wydziały zdrowia. Dopiero w 1989 r. odtworzono samo-
rząd lekarski i Lubelska Izba Lekarska (LIL) obejmowała województwo 
lubelskie oraz dawne województwa radomskie i tarnobrzeskie. Dopie-
ro w 2000 r. te ostatnie dwie delegatury oddzieliły się od LIL. Pierw-
szym prezesem LIL został dr Witold Fijałkowski. Niestety budynek 
przy ulicy Cicha 6 został odsprzedany osobnie prywatnej i nie udało 
się go odzyskać dla prawowitego właściciela, czyli lekarskiej społecz-
ności. Następnym prezesem LIL został dr Jan Kondratowicz-Kucewicz 
(1993-1997), po nim prezesem LIL był dr Stanisław Kamiński (1997-
2000). Od 2000 r. do 2009 r. prezesem LIL był dr Andrzej Ciołko, po 
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nim w latach 2009-2018 dr Janusz Spustek. Obecnie prezesem LIL jest 
dr Leszek Buk. Dyrektorem biura LIL jest mec. Leszek Kupisz. W Izbie 
jest zatrudniony od 1994 r., początkowo jako prawnik w biurze Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a od 1998 r. jako 
dyrektor biura LIL i jako jej radca prawny.

W pracy pomagali prezesowi jego zastępcy a wśród nich dr Janusz 
Chromiński i  prof. Janusz Bielak. Powstały też komisje i  zespoły za-
daniowo-tematyczne, w  których przez wiele lat m.in. działali lekarze: 
Komisja Zdrowia Publicznego (dr Zenon Górniewski), Komisja Etyki 
i  Deontologii Lekarskiej (dr Andrzej Jóźwiakowski), Komisja Socjal-
no-Bytowa (dr Jacek Kamiński), Komisja Interwencyjno-Prawna (dr 
Janusz Dubejko), Zespół Praktyk Prywatnych i Prywatyzacji (dr Piotr 
Jarecki), Zespół Rekreacji i Sportu (dr Edward Woliński), Komisja Le-
karzy Emerytów i Rencistów (dr Izabela Iracka). Przez wiele lat inten-
sywnie w LIL pracowała dr Maria Jakubowska i dr Andrzej Niwiński.

Kontrolę zasad etyki lekarskiej prowadzi Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej i Sąd, w których działali m.in. dr Stanisław Kamiński, 
prof. Andrzej Jakliński i prof. Marcin Olajossy. 

Należy jeszcze dodać i  podkreślić rolę delegatur wojewódzkich. 
Do nich jest kierowana większość spraw z ich terenu. Działa delegatura 
w Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej. Delegatury te sprawy ze swoje-
go terenu załatwiały i załatwiają.

W  1990 r. rozpoczęto wydawanie własnego pisma. Jest nim mie-
sięcznik MEDICUS, którego naczelnym redaktorem był dr Edward 
Dmoszyński i przez długie lata dr Marek Stankiewicz. Obecnie naczel-
nym redaktorem jest mgr Anna Augustowska. Pismo świadczy wysoki 
poziom. Jest bardzo dobrze oceniane przez czytelników i zajmuje wyso-
ką pozycję wśród wydawnictw izb lekarskich.

W tej krótkiej notatce podano tylko kilka dosyć istotnych proble-
mów z historii Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wymieniono też tylko nie-
liczne nazwiska. A szkoda. Nie sposób jest jednak wymienić wszystkich 
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przez szereg lat tak ofiarnie zaangażowanych lekarzy. Pracowali oni 
i pracują w dalszym ciągu bez rozgłosu, ale dobrze wiadomo, że tylko 
i wyłącznie dzięki nim Lubelska Izba Lekarska może działać tak wydat-
nie i chwalić się osiągnięciami.



ANEKSY
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Osoby, których wizerunki umieszczono w książce:  
Marian Markiewicz LEKARZE, wyd. 2017

•	 Arnsztein Marek
•	 Biernacki Mieczysław, Branicki Julian
•	 Chodźko Witold
•	 Danielski Jan, Dąbski Henryk, Dylewski Benedykt
•	 Florkiewicz Henryk, Freytag Józef
•	 Gębala Antoni, Grodzki Stanisław
•	 Hirszfeld Ludwik
•	 Jacyna-Onyszkiewicz Tadeusz, Jaczewski Kazimierz, Jarząb Józef
•	 Kaczyński Mieczysław, Kędra Mieczysław, Kielanowski Tadeusz, 

Klepacki Witold, Korolko Andrzej, Krwawicz Tadeusz, Kwit 
Władysław

•	 Lewandowski Henryk, Liebhart Stanisław, Lubieniecki Jan Henryk
•	 Majewski Adam, Maleszyk Stefan, Mardarowicz Czesław, 

Mysakowska Helena, Rachwald Ryszard
•	 Skubiszewski Feliks, Stelmasiak Mieczysław, Szczerbo Antoni
•	 Tuszkiewicz Alfred Roman
•	 Voit Michał
•	 Wysokiński Zygmunt
•	 Zakryś Mieczysław

Rektorzy Akademii Medycznej – obecnie Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

1. 1950-1954 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. Feliks Skubiszewski
2. 1954-1956 prof. zwycz. dr hab. n. med. Józef Tynecki
3. 1956-1959 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. Wiesław Hołobut
4. 1959-1968 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h. c. Mieczysław Stelmasiak
5. 1968-1972 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. Jarosław Billewicz-

Stankiewicz



162

6. 1972-1981 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. Bolesław Semczuk
7. 1981-1984 prof. zwycz. dr hab. n med. dr h. c. Andrzej Jakliński
8. 1984-1990 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. mult. Zdzisław 

Kleinrok
9. 1990-1996 prof. zwycz. dr hab. n. med. Marian Klamut
10. 1996-1999 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h.c. mulit. Zdzisław 

Kleinrok
11. 1999-2005 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h. c. Maciej Latalski
12. 2005-2012 prof. zwycz. dr hab. n. med. dr h. c. mult. Andrzej Książek
13. 2012 – nadal prof. zwycz. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Dziekani Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
z Oddziałem Stomatologicznym – obecnie Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie

1. 1944-1945 prof. dr hab. Jan Henryk Lubieniecki
2. 1945-1946 prof. dr hab. dr h.c. Feliks Skubiszewski
3. 1946-1948 prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Kielanowski
4. 1948-1950 prof. dr hab. Stanisław Mahrburg
5. 1950-1953 prof. dr hab. Aleksander Goldschmied
6. 1953-1955 prof dr hab. Stanisław Liebhart
7. 1955-1958 prof. dr hab. Stanisław Grzycki
8. 1958-1962 prof. dr hab. Witold Dżułyński
9. 1962-1964 prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Kędra
10. 1964-1966 prof. dr hab. Stanisław Piątkowski
11. 1966-1968 prof. dr hab. dr h.c. Jarosław Billewicz-Stankiewicz
12. 1968-1972 prof. dr hab. dr h.c. Bolesław Semczuk
13. 1972-1975 prof. dr hab. dr h.c. mult. Zdzisław Kleinrok
14. 1975-1978 prof. dr hab. Leon Jabłoński
15. 1978-1981 prof. dr hab. Dionizy Górny
16. 1981-1987 prof. dr hab. dr h.c. mult. Radosław Sikorski
17. 1987-1990 prof. dr hab. Władysław Stążka
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18. 1990-1993 prof. dr hab. Leszek Szczepański
19. 1993-1999 prof. dr hab. Andrzej Papierkowski
20. 1999-2005 prof. dr hab. Marian Wielosz

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

1. 2005-2008 prof. dr hab. Marian Semczuk
2. 2008-2012 prof. dr hab. Grzegorz Walner
3. 2012 – nadal prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

1. 2005-2012 prof. dr hab. Maria Słomka
2. 2012 – nadal prof. dr hab. Wojciech Załuska

Dziekani Wydziału (Pielęgniarstwa i) Nauk o Zdrowiu

1. 1969-1972 prof. dr hab. Marian Klamut (Studium Pielęgniarstwa)
2. 1972-1975 prof. dr hab. Marian Klamut (Wydział Pielęgniarstwa)
3. 1975-1981 prof. dr hab. Daniel Chibowski
4. 1981-1987 prof. dr hab. Krystyna Czerny
5. 1987-1990 prof. dr hab. Michał Bokiniec
6. 1990-1993 prof. dr hab. Teresa Widomska-Czekajska
7. 1993-1999 prof. dr hab. Krzysztof Turowski
8. 1999-2005 prof. dr hab. Irena Wrońska
9. 2005-2012 prof. dr hab. Teresa Kulik
10. 2012 – nadal prof. dr hab. Irena Wrońska
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Kierownicy Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii 
Medycznej – obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1. 1944-1947 prof. zwycz. tytul. dr hab. med. Jan Henryk Lubieniecki
2. 1947-1954 prof. zwycz. tytul. dr hab.  med. Aleksander Goldschmied
3. 1954-1954 (styczeń-październik) p.o. kier. dr wszech n. lek. Jan 

Stocki
4. 1954-1957 prof. zwycz. tytul. dr hab.  med. Mieczysław Gamski
5. 1957-1976 prof. zwycz. tytul. dr hab. med. Mieczysław Kędra
6. 1976-1996 prof. zwycz. tytul. dr hab.  med. Marian Markiewicz
7. 1996-2006 prof. zwycz. tytul. dr hab. n. med. Teresa Widomska-

Czekajska
8. 2006 – nadal prof. zwycz. tytul. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Inni samodzielni pracownicy katedry i Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1. Doc. dr hab. med. Henryk Florkiewicz
2. Prof. zwycz. tytul. dr hab. n. med. Barbara Kolber-Postępska
3. Prof.  nadzwycz. dr hab. n. med. Henryka Miturzyńska-Stryjecka
4. Prof. zwycz.  tytul. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski
5. Prof. zwycz. tytul. dr hab. n. med. Alicja Nasilowska-Barud
6. Prof. zwycz. tytul. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik
7. Prof. nadzw. tytul. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
8. Dr hab. n. med. Janusz Bednarzewski
9. Dr hab. n. med. Józef Poleszak
10. Dr hab. n. med. Tomasz Zapolski
11. Dr hab. n. med. Piotr Waciński
12. Dr hab. n. med. Maciej Wójcik 
13. Dr hab. n. med. Andrzej Rubaj
14. Dr hab. n. med. Janusz Kudlicki
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15. Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (dawny pracownik Kliniki 
Kardiologii, habilitował się jako ordynator Oddziału Kardiologii 
Wojew. Szpitala w Zamościu).

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie  

1975
1. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Tadeusz Kielanowski
2. Prof. zwycz. dr hab. n.med. Tadeusz Krwawicz
3. Prof. zwycz.dr hab. n. med. Feliks Skubiszewski 

1977
4. Prof. dr med. Walter Messerklinger (Austria)
5. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Mieczysław Stelmasiak
6. Prof. dr med. Lajos Vaczi (Węgry)

1984
7. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Janina Opieńska-Blauth

1985
8. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Wiesław Hołobut
9. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Jan Kostrzewski

1986
10. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Jarosław Billewicz-Stankiewicz

1987
11. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Mirosław Mossakowski
12. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Jan Nielubowicz
13. Prof. zwycz. Dr hab. n. chem. Andrzej Waksmundzki



166

1988
14. Prof. dr med. Jacques Arlet (Francja)
15. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Piotr Boroń
16. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Jerzy Maj
17. Prof. dr med. Wolfgang T. Ulmer (RFN)

1989
18. Prof. dr med. Hilary Koprowski (USA)
19. Prof. dr med. George Stalpaert (Belgia)
20. Prof. dr med. Karol Steinbereithner (Austria)
21. Prof. dr med. Ulrich G. Trendelenburg (RFN)

1990
22. Prof. dr med. Artur Waldman (ZSRR)

1993
23. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Witold Rudowski
24. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew Papliński

1994
25. Prof. dr med. Shaul Massary (USA)
26. Prof. dr med. Lembit Allikmets (Estonia)
27. Prof. dr med. Bent Nielsen (Dania)
28. Prof. dr med. Charles Probst (Szwajcaria)

1995
29. Prof. zwycz. dr hab. n. farm. Zofia Kalinowska
30. Rachela Hutner
31. Prof. zwycz. dr hab. n med. Stanisław Kohlmunzer
32. Prof. zwycz. dr hab. n med. Andrzej Jakliński

1997
33. Jim Edgar (USA)
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1998
34. Prof. zwycz. dr hab. n med. dr h.c. mult. Franciszek Kokot
35. Prof. zwycz. dr hab. n med. Tomasz Borkowski
36. Prof. zwycz. dr hab. n med. Edward Soczewiński
37. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Bolesław Semczuk

1999
38. Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew Herman

2002
39. Prof. dr hab. Stefan Malawski
40. Prof. dr hab. Gottfrid Nauman

2003 
41. Prof. dr hab. Natan Woolf Levin
42. Prof. dr hab. Roman Smolik

2004
43. Prof. dr hab. Mirosława Furmanowa

2005
44. Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk

2007 
45. Prof. Louis Gerald Keith
46. Prof. dr hab. Józef Życiński

2012
47. Prof. dr Yoshinori Asakawa (Japonia)
48. Prof. dr Eberhart Zrenner (RFN)
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2014
49. Prof. dr Gunther K. Bonn (Austria)
50. Mahendra Palet (USA)

2016
51. Prof. G. Johan A. Offerhaus

Dyrektorzy Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1 
w Lublinie

1. 1944-1946 dr Jan Modrzewski
2. 1946-1950 dr Antoni Kłossek
3. 1950-1952 dr Feliks Witkowski
4. 1952-1954 dr Kazimierz Żelazowski
5. 1954-1956 dr Stanisław Mazur
6. 1956-1958 dr Robert Stryjer
7. 1958-1960 dr Stanisław Mazur
8. 1960-1960 dr Henryk Lewandowski (czerwiec-grudzień)
9. 1961-1971 dr Kazimierz Wajda
10. 1971-1985 dr Jerzy Piechota
11. 1985-2001 dr Adam Borowicz
12. 2001-2004 mgr Marzena Pomarańska-Olszak
13. 2004 – nadal dr Adam Borowicz

Dyrektorzy Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 2  
(przy ul  Biernackiego 5)

1. 1953-1964 dr Edward Lewelt.
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Dyrektorzy Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 3  
im. prof. Antoniego Gębali

Historia: W 1954 r. powstaje, przekształcony ze Szpitala Dzieciątka 
Jezus im. Vetterów, Państwowy Szpital Kliniczny nr 3. W 1970 r. na jego 
miejsce powołano Instytut Pediatrii AM, który w 1974 r. został włączony 
w  struktury SPSK nr 1. W  latach 1995-1997 kliniki przeniesiono do 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK) przy ulicy Gębali. W  dniu 
1 stycznia 1999 r. DSK uzyskał Status Publicznego Szpitala Klinicznego.

Dyrektorzy Dziecięcego Szpitala Klinicznego

1. 1911-1916 Aleksander Jaworowicz (Szpital Prywatny dla Dzieci 
w Lublinie)

2. 1916-1926 dr Romuald Sikorski (Szpital Pryw. dla Dzieci w Lublinie)
3. 1926-1939 dr Witold Klepacki (Szpital Pryw. dla Dzieci w Lublinie)
4. 1939-1945 dr Witold Klepacki (Szpital dla Dzieci im. Vetterów 

w Lublinie pod wezwaniem Dzieciątka Jezus)
5. 1939-1945 Bruno Vetter (przewodniczący Rady Fundacji)
6. 1945-1953 dr Witold Klepacki (Miejski Szpital Dziecięcy w Lublinie)
7. 1953-1954 dr Aleksander Naumik (Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny Dziecięcy im. J. Brudzińskiego)
8. 1954 luty-1970 dr Jerzy Piechota (Państwowy Szpital Kliniczny 

(PSK) nr 3 w Lublinie)
9. 1970 sierpień-1974 prof. dr hab. Antoni Gębala (Instytut Pediatrii 

Akademii Medycznej w Lublinie).
10. 1974 lipiec-1997 Dyrektorzy PSK nr 1 i  Instytutu Pediatrii AM 

w  Lublinie: dr Jerzy Piechota do 1985, dr Adam Borowicz, prof. 
dr hab. Antoni Gębala do 1997. (W  tych latach PSK nr 1 przejął 
organizacyjnie Instytut Pediatrii z  zachowaniem struktury 
Instytutowej w  organizacji AM – strukturę Instytutu zniesiono 
w 1994 r.)
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Dyrektorzy Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie 
im. prof. Gębali

11. 1992-1997 mgr Grażyna Paśniczek
12. 1997 - nadal dr n. med. Jerzy Szarecki (obecnie dyrektor Uniwersy-

teckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie).

Dyrektorzy Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 4

1. 1963-1979 dr n. med. Mieczysław Serewko
2. 1979 mgr Stefan Ciężki - krótko p.o. dyrektora
3. 1979-1981 prof. dr hab. n. med. Michał Bokiniec
4. 1981-2017 dr n. med. Marian Przylepa
5. 2017 – nadal dr n. med. Radosław Starownik

Dyrektorzy Instytutu Medycyny i Higieny Pracy Wsi 
w Lublinie

1. 1951-1964 prof. dr hab. n. wet. Józef Parnas
2. 1964-1970 prof. dr hab. n. med. Henryk Rafalski
3. 1970-1970 prof. dr hab. n. med. Jarosław Billewicz-Stankiewicz 

(kilka miesięcy)
4. 1970-1974 prof. dr hab. n med. Wiesław Hołobut
5. 1974-1991 prof. dr hab. n med. Maciej Latalski
6. 1991-1995 prof. dr hab. n med. Mirosław Jarosz
7. 1995-2006 prof. dr hab. n med. Jerzy Zagórski
8. 2006-2006 dr n. med. Andrzej Choroch (marzec-wrzesień)
9. 2006-2010 prof. dr hab. Leszek Wdowiak
10. 2010-2014 dr n med. Andrzej Wojtyła
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11. 2014-2017 prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar
12. 2017 – nadal prof. dr hab. n. med. Lech Panasiuk

Prezesi Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

1. 1959-1965 prof. dr hab. Laura Kaufman (1889-1972)
2. 1965-1987 prof. dr hab. med. Tadeusz Krwawicz (1910-1988)
3. 1987-1991 prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1926-2009)
4. 1991-2008 prof. dr hab. n. wet. Edmund K. Prost (1921-2008)
5. 2008-2017 prof. dr hab. Artur Korobowicz (1938-2017)
6. 2017 – nadal prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (1947)

Prezesi Lubelskiej Izby Lekarskiej

1. 26.II.1923-6.I.1925 dr Jan Modrzewski (1869-1962)
2. 6.I.1925-6.I.1929 dr Jan Modrzewski
3. 6.I.1929-31.I.1932 dr Tomasz Kożuchowski (1884-1946)
4. 31.I.1932-3.II.1934 dr Jan Modrzewski
5. 3.II.1934-4.II.1939 dr Wacław Drożdż (1885-1941)

1939-1944 lata okupacji niemieckiej

6. 25.VII.1944-1.I.1945 dr Witold Klepacki (1887-1960)
7. 1.I.1945-9.X.1947 dr Cyprian Chromiński (1888-1970)
8. 9.X.1947-9.VI.1948 prof. Jakub Węgierko (1889-1960) 
9. 9.VI.1948-26.VII.1950 dr Antoni Kłossek (1890-1951) 

1950-1989 likwidacja Lubelskiej Izby Lekarskiej

10. 1989-1993 dr Witold Fijałkowski
11. 1993-1997 dr Jan Kondratowicz-Kucewicz
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12. 1997-2000 dr Stanisław Kamiński
13. 2000-2009 dr Andrzej Ciołko
14. 2009-2018 dr Janusz Spustek
15. 2018 – nadal dr Leszek Buk



FOTOGRAFIE

Tylko fotografie nie liczą się z czasem...
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Prof. dr hab. 
Jan Henryk Lubieniecki 

(1877-1947), 
kier. kliniki: 1944-1947

Prof. dr hab. 
Mieczysław Jerzy Gamski

(1913-1989)
kier. kliniki: 1954-1957

Prof. dr hab. 
Aleksander Goldschmield

(1906-1995),
kier. kliniki: 1947-1953

Prof. dr hab. 
Mieczysław Ignacy Kędra

(1914-1976)
kier. kliniki: 1957-1976

Prof. dr hab. 
Teresa Widomska-Czekajska

(1936-2018)
kier. kliniki: 1996-2006

Prof. dr hab. 
Andrzej Wysokiński

kier. kliniki: 2006-nadal

Dr wszech nauk lek.
Jan Stocki, 

(1898-1977)
p.o. kier. kliniki: 1.01-1.10.1954

Prof. dr hab. 
Marian Jakub Piotr Markiewicz

kier. kliniki: 1976-1996

Kierownicy Katedry Kliniki Kardiologii Uniwersytetu 
Medycznego (Akademii Medycznej) w Lublinie
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Doc. dr hab. 
Henryk Florkiewicz 

(1920-1993)

Prof. dr hab. 
Barbara Kolber-Postępska

Prof. dr hab. 
Henryka Miturzyńska-Stryjecka

Inni samodzielni pracownicy Katedry Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej) w Lublinie

Dr hab.
Janusz Bednarzewski

Prof. dr hab. 
Andrzej Kutarski

Dr hab.
Józef Poleszak

Prof. dr hab. 
Jarosław Wójcik

Prof. dr hab. 
Alicja Nasiłowska-Barud

Prof. dr hab. 
Andrzej Tomaszewski
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Dr hab. 
Maciej Wójcik

Dr hab.
Tomasz Zapolski

Dr hab. 
Piotr Waciński

Dr hab. 
Janusz Kudlicki

Dr hab. 
Andrzej Kleinrok
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Prof. Laura Kaufman
(1889-1972)

prezes: 1959-1965

Prof. Tadeusz Krwawicz
(1909-1988)

przes: 1965-1987

Prof. Tadeusz Baszyński
(1926-2009)

prezes: 1987-1991

Prof. Edmund Prost
(1921-2008)

prezes: 1991-2008

Prof. Artur Korobowicz
(1938-2017)

prezes: 2008-2017

Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk
prezes: 2017-nadal

Prezesi Lubelskiego Towarzystwa Naukowego



179

Dr Jan Modrzewski
(1869-1962)

Prof. Witold Klepacki
(1887-1960)

Dr Antoni Kłossek
(1890-1951)
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