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Słowo wstępne
 
Na wstępie od razu podam zastrzeżenie, że powyższe wspomnienia 

dotyczą tylko niektórych lubelskich lekarzy, i są moim indywidualnym 
przypomnieniem faktów, które obserwowałem albo też tylko o nich sły-
szałem. Mogą więc być niedokładne a nawet nieprawdziwe. Tym nie-
mniej świadczą o pracy lekarzy dla których życie chorego stanowiło 
najwyższe dobro. Próbuję wydobyć na światło dzienne chociaż trochę 
tego co odchodzi w mroku zapomnienia. Zdarzenia te zostały napisane 
przez życie i niech będą drogowskazem i przestrogą jak należy strzec 
swoje zdrowie. A niestety bardzo łatwo ulega ono wszelkim schorze-
niom i leczącemu pozostaje tylko desperacka walka o utrzymanie życia. 
Jednocześnie pragnę dodać, że wprawdzie obecnie mamy dużo moż-
liwości korzystania z wielkich dobrodziejstw współczesnej chirurgii, 
kardiologii i rehabilitacji, to jednak nawet najbardziej specjalistyczna 
pomoc medyczna nigdy nie zastąpi zdrowego, własnego narządu, któ-
rym obdarza nas natura w chwili urodzin. Mam więc cichą nadzieję, 
że przytoczone poniżej fakty i zdarzenia z pracy lubelskich lekarzy do-
dadzą sił do walki tym, którzy zmagają się z chorobą oraz, że będą ich 
motywować do jeszcze większego wysiłku w zwyciężaniu bólu, braku 
nadziei i rozpaczy. 

Pragnę też zauważyć, że Mojżesz pozostawił po sobie dwie kamien-
ne tablice, i wszyscy wiedzą, że tekst jest dobry. Ale nie ma to niestety 
większego wpływu na nasze uczynki. Nas lekarzy obowiązuje jednak 
jeszcze jedno przykazanie – jedenaste: „Nie odbieraj nadziei” i dlate-
go musi zostać usprawiedliwiona każda próba ratowania życia. Lekarz 
powinien być zawsze przy chorym i być jego przyjacielem. Bez wzglę-
du na warunki i okoliczności. Dlatego nie odpowiada mi postępowanie 
lekarza w popularnym serialu telewizyjnym „Dr House”, w którym le-
karz reprezentuje niecodzienną łatwość stawiania rozpoznań, posługuje 
się wyłącznie badaniami dodatkowymi i pobieżnie zebranym wywia-
dem. Wcale nie potrzebuje rozmawiać i badać chorych. Nie są mu do 
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tego konieczni. Do pacjentów przychodzi tylko wtedy kiedy musi obwie-
ścić im diagnozę i bardzo często niepomyślne rokowanie. W Polsce ten 
sposób postępowania, na szczęście, nie jest stosowany i jak wyniknie 
z poniżej podanych faktów nie ma miejsca. Zdajemy sobie dobrze spra-
wę jak ważna jest forma podania wiadomości, nawet tej tragicznej. Po 
prostu tak nakazuje nam nasze sumienie.

Żeby jednak przybliżyć sylwetki lekarzy, znanych na terenie Lu-
belszczyzny, to przy każdej opisywanej osobie w wielkim skrócie został 
podany ich życiorys. Nie będzie więc przekazana ich działalność zawo-
dowa, a zostaną przedstawieni jako ludzie, którzy mieli swoje słabostki 
i przeżywali niecodzienne sytuacje. Tym niemniej były to osoby oddane 
ludziom cierpiącym i chorym oraz Lublinowi. Tacy prawdziwi ludzie 
„z krwi i kości”.

Na zakończenie pragnę gorąco podziękować za pomoc w redago-
waniu prof. prof.: Ewie Tuszkiewicz-Misztal, Januszowi Perzyńskiemu, 
Marianowi Durdzie, Andrzejowi Wysokińskiemu, dr dr: Hannie Lewan-
dowskiej-Stanek, Annie Mardarowicz-Mądro, Irenie Skalskiej-Mierze-
jewskiej, Marianowi Przylepie, Andrzejowi Wróblowi i mgr Jerzemu 
Jackowi Bojarskiemu.
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Oto zapamiętane sylwetki niektórych lubelskich lekarzy:

Arnsztein Marek (Mordka Arnsztejn, 
Arnsztajn, Arnstein), (1855-1930) urodził 
się w  Lublinie w  rodzinie żydowskiej. 
Uczęszczał do Gimnazjum im. Stefana Ba-
torego w  Lublinie gdzie uzyskał maturę 
w 1876 r. W 1883 r., po ukończeniu studiów 
medycznych na cesarskim Uniwersytecie 
Warszawskim, uzyskał stopień doktora. 
Będąc lekarzem swoją wiedzę uzupełniał 
pracując okresowo w  szpitalach Wiednia, 
Berlina i Paryża. Po powrocie do kraju pra-
cował w  szpitalu Jana Bożego, gdzie przez 

krótki czas był ordynatorem i szpitalu żydowskim w Lublinie, a następ-
nie prowadził wyłącznie praktykę prywatną. Bardzo szybko uzyskał sła-
wę i popularność lekarza dobrego diagnosty i terapeutyka. Co w tam-
tych latach nie było takie częste. Był bardzo popularny wśród ludności 
ubogiej, których często leczył bezpłatnie, a także cieszył się sławą „leka-
rza lekarzy”. W  pracy zawodowej wykorzystywał najnowsze zdobycze 
nauki medycznej, które upowszechniał również wśród kolegów specja-
listów. Zasłynął jako popularyzator metod operacyjnych w ginekologii. 
Był również ceniony jako pediatra i internista. 

Dr Marek Arnsztein udzielał się także w pracy społecznej. Brał czyn-
ny udział w ruchu konspiracyjnym. Jawną aktywność polityczną rozwi-
nął w okresie rewolucji (1905-1907). Ideowo był związany z Postępową 
Demokracją, i  dlatego kandydował, nieskutecznie, do Dumy (1906). 
Poświęcił się szerzeniu oświaty i zwalczaniu analfabetyzmu. Działał ak-
tywnie w lubelskim Towarzystwie Szerzenia Oświaty „Światło” i Radzie 
Szkolnej w Lublinie (1918).
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Niestety przewlekle chorował i  zmarł w  Warszawie w  dniu 
26.04.1930 r. Został pochowany na żydowskim cmentarzu w Lublinie.

Dr Marek Arnsztein był żonaty ze znaną poetką Franciszką  
z d. Meyerson (1865-1942). Miał z nią dwoje dzieci: syna Jana (1897-
1934) lekarza, działacza sportowego i poety oraz córkę Stefanię Mieczy-
sławską (1890-1942)1. 

Ja także skorzystałem z  medycznej wiedzy dr Arnszteina. Jako 
roczne dziecko poważnie zachorowałem i zostałem położony do Dzie-
cięcego Szpitala przy obecnej ulicy Staszica 11. Ponieważ kilkudniowy 
pobyt nie przyniósł poprawy zdrowia i dalej wysoko gorączkowałem, 
na życzenie ojca, i  oddzielną opłatę, zwołano konsylium w  składzie  
doktorzy Witold Klepacki, Marek Arnsztein i  Krzysztof Ślaski. Po 
uzgodnieniu diagnozy i ustaleniu postępowania leczniczego szybko po-
wróciłem do zdrowia. Oczywiście wiem to z opowiadań rodziców.

1  Tadeusz Radzik, Jan Marian Skarbek, Adam Witusik. Słownik Biograficzny Miasta Lublina 
T. I., Wyd. UMCS. 1993, str. 17.
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Biernacki Mieczysław (1862-1948) 
urodził się w  Giżycach. Ojciec był właści-
cielem majątku w  Ziemi Wielkopolskiej. 
Studia medyczne rozpoczął w 1882 r w Ber-
linie a  ukończył w  1888 r. i  uzyskał tytuł 
doktora medycyny i chirurga. Dyplom no-
stryfikował następnie w 1889 r. w Dorpacie. 
Dr Mieczysław Biernacki był na terenie 
Lublina niezwykle barwną i popularną po-
stacią. Od 1889 r. był lekarzem pracującym 
w  Lublinie, przy tym przez dziesiątki lat 
dyrektorem szpitala Jana Bożego. W 1943 r. 

został przez Niemców usunięty z tego stanowiska. Ale po wojnie jeszcze 
chyba przez dwa lata był dyrektorem ponownie, aż do przejścia na eme-
ryturę. Był znanym melomanem. Bardzo dobrze grał w szachy i na for-
tepianie. W 1932 r. wydał książkę „Zasady muzyki”, a w 1933 r. „Dzieło 
Szopena”. W uznaniu jego zasług, po przejściu na emeryturę, otrzymał 
tytuł honorowego dyrektora szpitala z zachowaniem dożywotnio pełnej 
pensji. Zmarł 30 sierpnia 1948 r. i jest pochowany na lubelskim cmenta-
rzu przy ulicy Lipowej.

Dr Mieczysław Biernacki był nieprzeciętnie zdolnym organizato-
rem, słynął z  szybkiej, trafnej diagnozy, wielkiego serca dla chorych 
i pracujących z nim lekarzy, a także swojej działalności społecznej. Jako 
terapeuta posługiwał się często metodami nowymi, nie stosowanymi 
dotychczas przez medyków lubelskich. Postaram się trochę o tym po-
wiedzieć. Będąc studentem, tylko raz widziałem dr Biernackiego, i  to 
z daleka. Był już staruszkiem, nie pracował, mieszkał na terenie szpita-
la. Natomiast w kilka lat później wiele słyszałem o nim od lekarzy tam 
pracujących. Klinika, w której byłem asystentem, mieściła się na terenie 
szpitala Jana Bożego, gdzie przez wiele lat dyrektorem był dr Biernacki. 
I  stąd moje wiadomości. W  czasie okupacji niemieckiej dr Biernacki 
bardzo troskliwie opiekował się młodzieżą, czyli studentami medycyny, 
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którym wojna przerwała naukę. Wiem, że przechował kilku studentów 
i uchronił ich od wywiezienia na roboty do Trzeciej Rzeszy. Pracowali 
oni w szpitalu nieodpłatnie, a za swoją pracę korzystali z wyżywienia, 
noclegu i co bardzo ważne, mieli Ausweiss świadczący o zatrudnieniu. 
Bywały też sytuacje, że za swoje pieniądze nabywał niektórym różne 
części garderoby. O  ile pamiętam w  ten sposób „mieszkało” siedmiu 
studentów (dr dr Jerzy Rachwald, Jan Brzeziński, Jan Jaraczewski, Stani-
sław Grodzki, Mysakowski). Nie zapamiętałem nazwiska jeszcze dwóch 
osób: studenta i studentki. Być może było ich więcej. 

Bywały sytuacje pełne grozy. Oto jedna z nich. Do gabinetu dyrek-
tora, który mieścił się w oddzielnym budynku zgłosili się funkcjonariu-
sze Gestapo, którzy poszukiwali Jana Jaraczewskiego. Pytali czy pracuje 
w szpitalu. Oczywiście chodziło o aresztowanie. Dyrektor potwierdził 
i oznajmił, że obecnie leży na sali chorych, ponieważ zapadł na tyfus 
plamisty, jest w ciężkim stanie i chyba wkrótce umrze. Poprowadził ich 
do oddzielnego budynku, w którym mieścił się oddział dla pacjentów ze 
schorzeniami zakaźnymi. W  międzyczasie powiadomiono pielęgniar-
kę, siostrę szarytkę, że dyrektor idzie z Niemcami po studenta. Oddział 
był przygotowany na taką sytuację. Jaraczewski został szybko położony 
na salę, gdzie leczono chorych na tyfus. Na karcie gorączkowej zapisa-
no fikcyjną, wysoką temperaturę ciała. Chyba nie muszę dodawać, że 
Niemcy panicznie bali się tyfusu. Dlatego popatrzyli na chorego z dale-
ka i odstąpili od aresztowania. Być może pomogła tu dobra znajomość 
języka niemieckiego, bo doktor ukończył wydział lekarski Uniwersytetu 
Berlińskiego gdzie otrzymał dyplom doktora medycyny i chirurgii. Tym 
niemniej ryzykował wielce. Opisuję to dlatego, że moim zamiarem jest 
podkreślenie jego ojcowskiej postawy wobec młodych. Był więc osobą 
odważną, uczynną, chronił młodych ale też, jak każdy człowiek, miał 
swoje dziwactwa i wady.

Tu przypomina mi się zdarzenie, o którym opowiadał mi dr Jerzy 
Rachwald. A było to tak. Pewnego dnia przyjęto do szpitala młodą, go-
rączkującą kobietę. Dr Biernacki zaordynował na sali chorych: „Nic jej 
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nie jest. To histeryczka”. „Ależ panie dyrektorze, ona gorączkuje i chy-
ba ma płyn w  jamie opłucnej”. „Nieprawda. To histeryczka”. Ale Jerzy 
Rachwald, wtedy student czwartego roku medycyny, był innego zdania. 
Kiedy doktor opuścił oddział, to razem z młodszą koleżanką, wykonał 
punkcję opłucnej i oczywiście wyciągnął pełną strzykawkę płynu. Miał 
więc rację. Była to tzw. „woda w boku”, czyli wysiękowe zapalenie opłuc-
nej, bardzo poważne schorzenie, niejednokrotne zwiastujące zapadnię-
cie na gruźlicę płuc. Nagle spostrzegli, że w drzwiach stoi dr Biernacki 
i  podpiera się laską. Prawdopodobnie spodziewał się, że samorzutnie 
zdecydują się na wykonanie zabiegu. „Kontynuujcie. Kontynuujcie. 
Róbcie dalej!” – polecił. Ewakuowali szklankę płynu. „Oj będzie źle!” 
„Chodźcie! Chodźcie!” Pierwsza poszła studentka. Przepuścił ją bez sło-
wa. Kiedy przechodził Rachwald to został dwukrotnie uderzony laską 
po plecach. Tak symbolicznie. „Przecież mówiłem wam, że to histerycz-
ka. Dlaczego robicie punkcję?” – krzyczał. W żaden sposób nie chciał 
się przyznać do mylnego rozpoznania. Była to więc postać nieprzecięt-
na, a o jego zachowaniu przez wiele lat opowiadali sobie starsi lekarze. 
Stąd i moje wiadomości o tych wydarzeniach.

Dr Biernacki lubił stawiać rozpoznania, ale nie przepadał za le-
czeniem. Chociaż musiał to robić. Opowiadano mi, że jeżeli do jego 
gabinetu zgłosiła się, skarżąca się na chorobę serca, kobieta w okresie 
przekwitania, to tłumaczył jej, że dolegliwości nie są groźne i po pew-
nym czasie samoistnie ustąpią. Nie potrzebuje więc zażywać lekarstw. 
Jeżeli jednak pacjentka nalegała i  prosiła o  lek to zapisywał jej brom 
i to w podwójnej lub potrójnej dawce. Bo dwóch dniach chora miała na 
skórze uogólnioną, swędzącą wysypkę, drapała się, cierpiała i nie my-
ślała o chorobie. I tak co najmniej przez dwie doby. Oczywiście więcej 
doktora nie odwiedziła. Miał więc spokój.

Na pytanie lekarza kogo i jakich chorych powinno się przyjmować 
do szpitala odpowiedział: „To bardzo proste. Jeżeli ma pieniądze, to nie 
przyjmijcie. Bogatego stać na leczenie w domu. A biedny to może tylko 
liczyć na ratunek w szpitalu”.
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Może w  tym miejscu warto też wspomnieć o  wyglądającym na 
anegdotę, ale jednak prawdziwym wydarzeniu o  którym opowiedzie-
li mi starsi lekarze. Pewnego razu dr Biernacki został poproszony do 
domu w celu zbadania młodzieńca, który od kilku tygodni leżał w łóżku 
z powodu stanów podgorączkowych oraz bólów kolana. Leczenie prze-
ciwreumatyczne nie dawało rezultatu. Dr Biernacki odwiedził chorego 
i po zdjęciu futra zapytał go: „Co cię chłopacku boli?” (doktor podob-
no trochę seplenił). „Kolano”. „Acha. A cy macie tu w domu służącą?” 
Konsternacja. Po co to doktorowi. „Tak” „No to ją pokażcie”. Przyszła 
młoda osiemnastoletnia dziewczyna. „Cy ty dziecko tu służys? I co teraz 
robisz?”. „Tak. A teraz zamiatam salon”. „A to dobze. To idź i sprzątaj. 
Dziękuję ci”. Poszła. Doktor nic nie mówi, tylko wstaje, i idzie się ubie-
rać. „Panie doktorze – pytają rodzice – to nie będzie go pan badał?”. 
„Nie ma takiej potrzeby”. Zdenerwowani pytają: „No to co będzie? Jaki 
to reumatyzm, który tak trudno się leczy? Co to za choroba? Co za go-
rączka, którą on ma? Co w końcu on ma?”. „On ma.... trypra!”. Wiado-
mość spadła na nich jak przysłowiowy grom z  jasnego nieba. Trypra, 
czyli rzeżączkę. A więc żaden reumatyzm, żadne niecodzienne schorze-
nie, tylko zwykła, częsta choroba weneryczna. Konsternacja. Taka inte-
ligentna, kulturalna, „nobliwa” rodzina. Doktor Biernacki bardzo łatwo 
ustalił rozpoznanie. Bez badania pacjenta. Bo wiedział, że jeżeli tzw. 
choroba reumatyczna trwała już przez pewien czas i nie zareagowała na 
leczenie salicylanami, to nie może to być reumatyzm, tylko jakieś inne 
schorzenie. Ponadto reumatyzm atakuje wiele stawów, a tu dolegliwości 
umieściły się tylko w jednym, i to kolanowym stawie. W dodatku, jeżeli 
w domu pracowała młoda dziewczyna, to mogło dojść do intymnych 
sytuacji, które zakończyły się chorobą. Sprawa była więc jasna. I miał ra-
cję. Nasuwa się tutaj tylko pytanie dlaczego inni na to nie wpadli? Ano, 
właśnie tylko dlatego, że o tym nie pomyśleli. Na tym polegała wielkość 
dr Biernackiego. Na łatwości właściwego kojarzenia faktów, logice my-
ślenia, i rozumowania. 
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Ale i  mnie przypomina się, trochę jak na dzisiejsze czasy, nieco-
dzienna sytuacja, o której opowiadał mi mój teść. Do jego gorączkującej 
siostry poproszono dr Biernackiego. Przyjechał późnym popołudniem. 
Zobaczył stojący w  salonie fortepian. Po zdjęciu wierzchniej odzieży 
nic nie mówiąc zasiadł przy instrumencie i grał przez około godzinę. 
Podobno grał pięknie. Kiedy zakończył występ zapytał, czy dolatujące 
zapachy zwiastują kolację. „Tak”. „No to chodźmy”. Przeszedł do są-
siedniego pokoju, przysiadł się do stołu i opowiadając różne anegdoty 
przesiedział następną godzinę. Wreszcie się zreflektował i poprosił o za-
prowadzenie go do chorej. Podobno ten sposób postępowania doktora 
był powszechnie znany i  dlatego nie zdziwił domowników. Słynął też 
z  tego, że wysokość honorarium za wizytę ustalał różnie. Jeżeli był to 
dom świadczący o pewnej zamożności to żądał kwoty większej, nawet 
całkiem wysokiej, ale kiedy stwierdził, że nie była to rodzina bogata to 
zwykle stawka była niższa. Zdarzało się też, że ubogich leczył za dar-
mo. Podobno często wykorzystywali to biedujący Żydzi; ci co mieszkali 
w pobliżu szpitala. A była to dzielnica pełna nędzarzy.

Czytelnika może zdziwić fakt, że doktor leczył chorych w ich miesz-
kaniach prywatnych. Ale w tamtych czasach (wczesne lata trzydzieste 
ubiegłego wieku) to na terenie miasta nie działały żadne przychodnie. 
Chyba tylko jedna egzystowała przy ulicy Hipoteczna 4. Ale nie jestem 
tego pewny. Być może ten obiekt dopiero budowano. Jedyną możliwo-
ścią leczenia było zgłoszenie się do szpitala na izbę przyjęć lub pro-
wadzenie terapii w domu. I to ostatnie z reguły stosowano. Bezpłatnie 
przyjmowali też lekarze w swoich przydomowych gabinetach na tzw.: 
„Kasę Chorych”. Niestety społeczeństwo, w zdecydowanej większości, 
nie było ubezpieczone i dlatego musiano korzystać z prywatnych wizyt 
lekarskich. Szpitalna izba przyjęć nie leczyła tylko decydowała o po-
łożeniu w stan chorych. A pobyt na łóżku szpitalnym był kosztowny 
i musiał być opłacony przez chorego. Taniej więc było leczyć się w swo-
im mieszkaniu.
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W tym miejscu muszę przytoczyć wydarzenie, o którym opowie-
dział mi, starszy kolega dr Jerzy Rachwald. Było to jeszcze przed wojną. 
Dotyczyło oczywiście dr Biernackiego. Otóż doktor miał zwyczaj zapra-
szać na przyjęcie, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wszystkich 
lekarzy pracujących w  szpitalu. Do swojej willi przy ulicy 3-go Maja 
nr 14. Po sutym obiedzie goście zabawiali się rozmową, słuchaniem 
muzyki lub, w  gabinecie dyrektora, grą w  karty. Jednego roku doktor 
zaproponował jednak grę w innym pomieszczeniu. „Dlaczego nie w ga-
binecie? Tam jest swobodniej” – pytano. Spotkano się jednak ze stanow-
czą odmową. Nie naciskano. Przyjęcie się udało. Dyrektor był świetnym 
gospodarzem. Po zakończonych świętach dr Biernacki sam powrócił do 
sprawy i wyjaśnił dlaczego nie pozwolił na wejście do gabinetu lekar-
skiego. „Panowie. Nie mogłem się na to zgodzić z  następującego po-
wodu. Otóż w wigilię, a właśnie mieliśmy zasiąść do stołu, przyprowa-
dzono mi starą, schorowaną Żydówkę, która w czasie mojego badania 
nagle zmarła. Co miałem począć. Wzywać policję? Przecież jest wigilia. 
Po prostu gabinet zamknąłem na klucz. Zwłoki leżały więc przez kilka 
dni. Moi goście nic o tym nie widzieli. Dopiero po świętach zawiadomi-
łem władze. Teraz chyba rozumiecie dlaczego nie pozwoliłem wejść do 
gabinetu”. Z przytoczonego wydarzenia wynika jasno, że każdy lekarz 
zawsze może spotkać się z niecodzienną sytuacją. 

A oto inne niecodzienne wydarzenie z praktyki lekarskiej dr Bier-
nackiego. W późnych latach czterdziestych, czyli już po wojnie, do cięż-
ko chorych także często wzywano lekarza do domu. Była to tzw. „wizy-
ta domowa”. Oczywiście proszono też dr Biernackiego. Nie odmawiał. 
Chętnie godził się na ten sposób leczenia ale pod warunkiem, że pacjent 
mieszka na parterze lub najwyżej na pierwszym piętrze. „Jestem stary, 
i nie mam siły chodzić po schodach” – warunkował przyjęcie zgłoszenia. 
Rodzina, z reguły, zapewniała, że jest to tylko pierwsze piętro. Ale gdy 
lekarz dotarł na tę kondygnację to często okazywało się, że do pokona-
nia jest jeszcze jedno, dwa lub trzy piętra. „Dalej nie idę. Wracam” – re-
plikował doktor. Wzywający byli jednak przygotowani na taką sytuację. 
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Szybko podstawiano fotel, na którym zasiadał doktor, a młodzi ludzie 
zanosili go do właściwego mieszkania. Jak było z powrotem? Czy scho-
dził bez pomocy osób trzecich? Nie wiem. Chyba tak. W tamtych latach 
w Lublinie nie było przecież domów, które miały zainstalowaną windę.

A oto jeszcze dwie nietypowe sytuacje, które jednak stawiają dr Bier-
nackiego w niezbyt korzystnym świetle.

Był to czas bezpośrednio po ustąpieniu Niemców z Lublina. Szpital 
nie miał żadnych dotacji pieniężnych. Utrzymywał się tylko z tego co 
za leczenie zapłacili chorzy, a  więc ci którzy nie mieli ubezpieczenia. 
Odbiło się to niekorzystnie na serwowanych pokarmach. Posiłki były 
nisko kaloryczne („postne”) a chorzy permanentnie byli głodni. Pew-
nego dnia do dyrektora przyszła delegacja ze skargą na jakość obiadu. 
„Postaram się wam to załatwić”. Polecił przynieść talerz zupy, w której 
rzeczywiście więcej było wody niż składników odżywczych. „Wołajcie 
mi przełożoną”. A przełożoną i jednocześnie kierowniczką kuchni była 
Maria, siostra szarytka, osoba bardzo niskiego wzrostu. „Słucham pana 
dyrektora”. „Czy to jest obiad dla chorego?” – zadał retoryczne pytanie. 
„Maria, Maria! Chodź tu bliżej do mnie”. Bez słowa cały talerz zupy wy-
lał jej na kornet, taki piękny, biały kornet, jaki w tamtych latach nosi-
ły zakonnice. „Masz gotować lepsze obiady”. Zakonnica rozpłakała się 
bo wiedziała, że nagana jest niezasłużona. Przecież nie była to jej wina. 
Z siostrą Marią spotykałem się w kilka lat później. Już jako pracujący 
tam lekarz. Była sympatyczną, inteligentną osobą. Bardzo konkretną.

A oto inne wydarzenie. Otóż po wojnie stworzono w szpitalu nowy 
urząd: „wice dyrektor”. Chyba tylko po to żeby kontrolował personel czy 
dobrze pracuje i czy ma prawidłowe podejście do panującej rzeczywisto-
ści. Było to więc stanowisko całkowicie nowe. Właściwie to nie bardzo 
wiadomo było co ten człowiek ma robić w szpitalu. Był wprowadzony 
„na siłę” i dlatego dyrektor nawet go nie poznał. Był to młody przystojny 
chłopak, podobno nawet grzeczny. Z braku zajęcia zaczął się zajmować 
uwodzeniem młodych dziewcząt, sanitariuszek. Siostry szarytki ostro 
je upominały, ale bezskutecznie. Wreszcie wydelegowana, wspomniana 
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już, siostra przełożona, poszła na skargę do dyrektora. Uświadomiła go, 
że w szpitalu często zdarzają się nieetyczne sytuacje i, że one nie mogą 
sobie z  tym poradzić. Proszą dyrektora o natychmiastową pomoc, bo 
tylko w  ten sposób mogą zapobiec niechcianym ciążom. „Zaraz wam 
pomogę. Maria! Przyprowadź mi tego gagatka”. Przyprowadziła. „Panie 
dyrektorze to właśnie jest nasz nowy wicedyrektor”. Stał wystraszony. 
Wiedział, że dyrektor bywa nieprzyjemny. „To ty chłopce tu pracujesz?” 
„Tak, panie dyrektorze”. „Słuchaj! Ty u nas masz pracować. I tylko pra-
cować. A z k...em to biegaj na miasto”. Siostrę aż wyrzuciło z gabinetu. 
Wypadła. Reprymenda pomogła. Wkrótce wicedyrektor sam zwolnił się 
z pracy.

Może jeszcze warto zauważyć, że, jak już wspomniałem, dr Bier-
nacki słynął z rozpoznań stawianych szybko – „ad oculos”, czyli była to 
tzw. „Strassen Diagnose”. O tych szybkich diagnozach krążyło wiele le-
gend. Opowiadano mi, że zaraz na początku wojny, został poproszony 
o zbadanie 15-to letniej dziewczynki, jedynaczki bogatego lubelskiego 
kupca, właściciela sklepu z futrami. Dziewczyna od kilku dni miała 
dużą gorączkę. Po zbadaniu pacjentki lekarz oznajmił rodzinie, że nie 
podejmuje się leczenia, bo na to schorzenie nie ma lekarstw, a sprawa 
zakończy się źle. Chce się jeszcze tylko upewnić w diagnozie i dlatego 
będzie konieczne wykonanie punkcji szpiku kostnego2. Po przyjściu do 
szpitala poprosił młodego lekarza, dr Zygmunta Mizerskiego: „Kolego, 
niech pan pójdzie do domu przy ulicy Lubartowskiej i  zrobi punkcję 
mostka takiej młodej, gorączkującej Żydówce. Jestem przekonany, że 
jest to ostra białaczka i  tylko muszę mieć potwierdzenie mojego roz-
poznania”. Punkcję wykonano. Niestety rozpoznanie było prawidłowe. 
W tamtych latach oznaczało to, że w ciągu kilku tygodni choroba musi 
zakończyć się zgonem. 

Przytoczę jeszcze inne wydarzenie o którym przeczytałem w mię-
dzywojennej prasie lekarskiej. Dotyczyło ono sporu między dwoma 

2 Powinno się użyć tylko słowa „szpiku” – szpik jest zawsze kostny.
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lekarzami. Dr Repelewski oskarżył dr Biernackiego, że podrywa mu 
autorytet, rozpowszechnia opinię, że źle rozpoznaje schorzenia, a tym 
samym może spowodować utratę pacjentów, co pociągnie straty pie-
niężne. Chodziło o chorego, który wysoko gorączkował. Dr Repelew-
ski stwierdził u niego zapalenie płuc. A, jak wiadomo, na początku lat 
trzydziestych ubiegłego wieku, zapalenie płuc u  starszych ludzi z  re-
guły kończyło się zejściem śmiertelnym. Dla upewnienia się rodzina 
poprosiła jednak innego lekarza. I  tu dr Biernacki stwierdził: „To nie 
jest żadne zapalenie płuc, tylko zwykła grypa. Dajcie mu aspirynę i po 
paru dniach będzie zdrowy”. I  tak się stało. Pierwsza diagnoza była 
więc błędna. Skarga dr Repelewskiego oparła się o  sąd lekarski, któ-
ry uznał, że wprawdzie dr Biernacki postawił właściwą diagnozę, ale 
absolutnie nie miał prawa głośno dyskwalifikować rozpoznania swoje-
go kolegi. Dlatego zostaje ukarany upomnieniem czy też (już dokład-
nie nie pamiętam) naganą. Na taki werdykt dr Biernacki „wściekł się” 
i w proteście zareagował wystąpieniem z Izby Lekarskiej. A to już miało 
swoje poważne konsekwencje. Nie wolno mu było prowadzić praktyki 
lekarskiej i chyba pracować w szpitalu, którego był dyrektorem. Wyda-
rzenie odbiło się szerokim echem w lubelskim środowisku. Rozpatry-
wano, komentowano i  nie aprobowano faktu, że ukarano człowieka, 
który miał absolutną rację. Przecież został napiętnowany lekarz, który 
zaoszczędził rodzinie kilkudniowego zdenerwowania, bo zapewnił, że 
chory szybko wyzdrowieje. Pismo lekarskie nie podało jak się sprawa 
zakończyła. Ale podobno incydent zatuszowano. A werdykt sądu był 
wprawdzie słuszny, bo bronił lekarza, ale jednocześnie nie przewidział 
reakcji osoby ukaranej.

Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że dr Biernacki oprócz swo-
jej wielkiej wiedzy lekarskiej był doskonałym administratorem. Już 
przed wojną zmienił profil szpitala, który dotąd był zakładem prowa-
dzonym przez zakonników ojców Bonifratrów, gdzie leczono chorych 
psychicznie i dostosował go na szpital o różnych specjalnościach. Roz-
poczęto leczenie chorób wewnętrznych, zakaźnych, była chirurgia. 



22

Poprowadził szpital miejski, który zmodernizował. Doktor był jednak 
ściśle uzależniony od władz miasta, czyli wszystkie sprawy finansowe 
musiał uzgadniać z magistratem, który często nie miał wystarczających 
funduszy. Jak mi opowiadała, młoda wtedy lekarka, późniejsza profe-
sor Akademii Medycznej, Helena Mysakowska to jej miesięczne pobory 
wynosiły 70 złotych a  i  to często nie zawsze były wypłacane w termi-
nie, ponieważ w kasie miasta nie było odpowiedniej kwoty. Oczywiście 
czasowo występujący brak wyrównywano później. Zdziwiony, bo mój 
ojciec, wiejski nauczyciel, zarabiał 240 zł, pytałem z czego się utrzymy-
wała, jak mogła dotrwać do pierwszego. „Oczywiście z praktyki prywat-
nej. To było główne moje źródło dochodów. A w szpitalu to pracowałam 
tylko dlatego, że tam mogłam się czegoś nauczyć”. I tu należy podkreślić 
wizjonerskie podejście dr Biernackiego, który jako jeden z pierwszych 
w Polsce, otworzył oddzielny oddział dla chorych na gruźlicę płuc, scho-
rzenie w tamtych latach, z reguły kończące się zejściem śmiertelnym. Po 
prostu zabrał chorych z oddziału zakaźnego (ordynatorem był dr Mo-
roz). I ten oddział powierzył dr Mysakowskiej. A przecież jeszcze przed 
kilku laty gruźlicę leczono w oddziale chorób wewnętrznych, a dopiero 
później zakaźnym. I  tu przypomina mi się sytuacja kiedy ja, w  latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku, w naszej klinice chorób wewnętrznych 
leczyłem chorych na wirusowe zapalenie wątroby tzw. „żółtaczkę”, którą 
dopiero potem uznano za niebezpieczne schorzenie zakaźne.

Dr Biernacki był znanym społecznikiem. Chwalił się, że wydatnie 
pomagał początkującym literatom. Zapraszał więc „na popularne wy-
kłady” Stefana Żeromskiego i Gabrielę Zapolską oraz różnych pianistów 
i śpiewaków. Dywidendy wypłacał „z własnej kieszeni”. Przez jakiś czas 
był też właścicielem i  wydawcą własnego lubelskiego organu praso-
wego „Kuriera”. Chyba jednak krótko. Dr Mieczysław Biernacki miał 
dwóch synów i córkę, późniejszych wybitnych uczonych: Mieczysława 
Kwiryna (1891-1959) matematyka profesora uniwersytetów: Wileń-
skiego, Poznańskiego i UMCS i Andrzeja (1903-1963) profesora medy-
cyny, kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycz-
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nej w Warszawie, prywatnie męża znanej skrzypaczki i kompozytorki 
Grażyny Bacewicz. Córka Jadwiga urodziła się w 1906 r; o jej losie nic 
mi nie jest wiadome.

A oto inne wydarzenie. Już po wojnie doktora Biernackiego odwie-
dził prezydent Bolesław Bierut. Tu należy wyjaśnić, że w okresie mię-
dzywojennym, ojciec prezydenta przez szereg lat był stróżem nocnym 
w szpitalu Jana Bożego i z całą rodziną zamieszkiwał w suterenie jed-
nego z tamtejszych budynków. Bierut, już jako prezydent, przyjechał ze 
swoim pracownikiem i w obecności lekarzy i pielęgniarek udekorował 
dyrektora krzyżem „Polonia Restituta”, a  więc wysokim państwowym 
odznaczeniem. Przemawiając podkreślił wielką rolę jaką dekorowany 
odegrał w leczeniu miejscowej ludności, niejednokrotnie bardzo bied-
nej. Doktor Biernacki naprawdę był niezmiernie wzruszony za to uho-
norowanie i mniej więcej w ten sposób podziękował: „Dziękuję panu, 
panie Bierut. Bardzo dziękuję za to odznaczenie. To dla mnie niezwykle 
ważne. Ale wydaje mi się, że jesteś pan smutny? Czemu taki mało rado-
sny?” „Bo panie dyrektorze ja teraz pracuję na bardzo eksponowanym 
stanowisku. Muszę rozstrzygać o wielu ważnych i trudnych sprawach”. 
„To czemu się pan na tę posadę wepchnąłeś? Przecież pan się na tym 
zupełnie nie zna. Rzuć pan to i weź się pan za jakąś uczciwą robotę”. 
Wszyscy struchleli. Co będzie dalej? Ale nic nie było.

Bolesław Bierut miał jednak sentyment do Lublina. Tu przecież się 
urodził i tu spędził młode lata. W 1954 r. odbyły się w Lublinie uroczy-
stości z okazji dziesięciolecia wyzwolenia, czyli wypędzenia Niemców. 
Przybył na nie ówczesny prezydent czyli Bolesław Bierut. I  z  tym się 
wiąże następujące wydarzenie. Jak opowiedział mi kolega dr Henryk 
Florkiewicz, w czasie jego dyżuru przybiegł do niego jeden z pracow-
ników fizycznych szpitala z poleceniem natychmiastowego wyjścia na 
podwórze. „Panie doktorze! Panie doktorze! Przyjechały dwa samo-
chody i żądają widzenia się z lekarzem dyżurnym”. Rzeczywiście przed 
izbą przyjęć szpitala stały dwa eleganckie auta. Z jednego wysiadł niski 



24

mężczyzna, w którym rozpoznał Bieruta, który się z nim przywitał. „Czy 
pan jest lekarzem dyżurnym?” „Tak”. „To mam do pana prośbę żeby mnie 
zaprowadzić do sutereny tego pobliskiego budynku?” „Oczywiście. Te-
raz mieści się tam nasza stołówka, i właśnie jest otwarta”. Poszli. Bierut 
wyjaśnił, że właśnie w tym pomieszczeniu przez kilka lat zamieszkiwał, 
ponieważ ojciec był robotnikiem w tym szpitalu. „Widzi pan ja byłem 
zawsze niskiego wzrostu i dlatego musiała mnie matka, jako młodego 
chłopca, stawiać na stołku i  dopiero wtedy mogłem wyglądać przez 
okno i oglądać ludzi, i  to tylko ich dolne części ciała. Dziękuję panu”. 
Wsiedli do aut. Pojechali.
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Branicki Julian (1914-2006) urodził 
się w  Milanowie, pow. Radzyń Podlaski. 
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął 
w roku 1932 studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
W  1938 r. studia ukończył i  uzyskał tytuł 
lekarza. Został powołany do odbycia jed-
norocznej służby wojskowej, w czasie której 
ukończył Szkołę Podchorążych Sanitarnych 
w Warszawie. We wrześniu 1939 r. był le-
karzem batalionu piechoty, ale dostał się 
do niewoli sowieckiej. Z obozu jenieckiego 

uciekł i powrócił do Lublina. W czasie okupacji pracował na oddziale 
chorób wewnętrznych Szpitala Szarytek. Jednocześnie leczył chorych 
ambulatoryjnie i głównie z tego się utrzymywał. Po wyzwoleniu Lubli-
na został zmobilizowany i był członkiem komisji ustalającej medyczne 
przyczyny zamordowanych więźniów Zamku Lubelskiego. Następnie 
ze swoim oddziałem brał udział w walkach o Kołobrzeg. Po kapitulacji 
Niemiec, już jako cywil, został lekarzem PKP w Lublinie i jednocześnie 
był asystentem w II Klinice Chorób Wewnętrznych UMCS. Pod kierun-
kiem prof. Jakuba Węgierki, w 1946 r., obronił pracę doktorską: „Próby 
leczenia penicyliną”. Przez pewien okres pracował też w zakładzie ra-
diologii. Kiedy w 1954 r. otworzono szpital PKP przeniósł się i został 
ordynatorem 40-to łóżkowego oddziału chorób wewnętrznych. I  na 
tym stanowisku pozostał do przejścia na emeryturę. Zmarł 27 kwietnia 
2006 r. i został pochowany w swoim rodzinnym Milanowie.

Dr Julian Branicki był dobrym organizatorem, lekarzem wielce od-
danym choremu człowiekowi. Wykształcił wielu lekarzy specjalistów. 
Za swoją pracę i  postawę koleżeńską był wielce ceniony w  lekarskim 
środowisku i w roku 2002 został odznaczony Medalem Lubelskiej Izby 
Lekarskiej. 

Żona Maria, z d. Eljaszewicz i córka też były lekarzami.
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Z doktorem Julianem Branickim wiążą się moje następujące spo-
tkania. Przez pewien czas był rentgenologiem w szpitalu Jana Bożego 
i  prześwietlał naszych chorych. Po raz pierwszy zetknąłem się z  nim 
chyba w roku 1952 lub 1953. Na korytarzu naszej kliniki internistycznej 
zaczepił mnie starszy lekarz, a był nim dr Julian Branicki, i zapytał gdzie 
może się spotkać z  doktorem Markiewiczem. Wyjaśniłem, że właśnie 
z nim rozmawia. Ucieszył się i poprosił o pozwolenie zbadania chorego, 
którego skierowałem na prześwietlenie klatki piersiowej. Chodziło mu 
o kontrontację danych osłuchowych w płucach z obrazem jaki uzyskał 
w  prześwietleniu rentgenowskim. Oczywiście zaprowadziłem do pa-
cjenta. Wypytał, osłuchał i podziękował. Byłem zdumiony. Dotychczas 
to tylko my chodziliśmy do rentgenologów, podawali sugestie, i uzgad-
niali rozpoznania. Rentgenolodzy opierali się tylko na przypuszczalnych 
rozpoznaniach, jakie pisaliśmy na skierowaniach do badania i opisywali 
tylko to co widzą na kliszy rtg. Uświadomiłem sobie, że doktor jest le-
karzem rentgenologiem-klinicystą. Stara się połączyć wynik prześwie-
tlenia rtg z aktualnym stanem fizycznym chorego. W mojej pracy lekar-
skiej tylko raz spotkałem się z takim podejściem rentgenologa. Zwykle 
opisywano tylko obraz jaki utrwalił się na kliszy rentgenowskiej. Dla 
młodego lekarza było to postępowanie budujące.

Znacznie później, to niejednokrotnie korzystaliśmy z uprzejmości 
dr Branickiego, kiedy już był ordynatorem szpitala PKP. Na zjazdy inter-
nistyczne doktor zamawiał salonkę pociągową i zapraszał profesorów, 
a  także i  nas asystentów, do wspólnego korzystania, kiedy jechaliśmy 
na obrady. W tamtych latach składy pociągów były przepełnione a my 
jechaliśmy w komfortowych warunkach. I w dodatku podczas podróży 
mogliśmy przebywać z naszymi nauczycielami. Byliśmy mu niezwykle 
za to wdzięczni. Pamiętam o tym do dnia dzisiejszego. Było to naprawdę 
koleżeńskie podejście do młodych lekarzy.

Dr Julian Branicki słynął też z  tego, że w  gabinecie prywatnym 
niezwykle szczegółowo wypytywał pacjenta o przyczynę zgłoszenia się 
i bardzo dokładnie badał. A zapisywał bardzo często w dużych ilościach 
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lekarstwa, w tym także te produkowane w krajach zachodnich. Niestety 
pacjent nie mógł zrealizować recepty w aptekach i musiał sprowadzać 
je, za walutę zagraniczną, poprzez „Pewex”, co przesuwało w czasie roz-
poczęcie leczenia. A przecież te zagraniczne lekarstwa były przeważnie 
odpowiednikami naszych preparatów. No ale chory cieszył się, że był 
leczony lekarstwami zagranicznymi. Poza tym, jak już wspomniano, za-
pisywał wiele lekarstw do jednoczesnego zażywania.
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Chodźko Witold (1875-1954) urodził 
się w Piotrkowie Trybunalskim gdzie ojciec 
był urzędnikiem skarbowym. Rodzina po-
chodziła z  Litwy, pieczętowała się herbem 
Kościesza. Niektórzy jej członkowie, za 
udział w powstaniu styczniowym, byli wy-
wiezieni na Sybir, a  inni musieli przenieść 
się do Królestwa Polskiego. Dlatego ojciec 
Witolda w 1865 r. osiedlił się w Piotrkowie.
Witold Chodźko szkołę średnią ukończył 
w 1894 r. w Warszawie i tam rozpoczął stu-
dia medyczne, które ukończył w 1899 r. Był 

znanym lekarzem psychiatrą, neurologiem, społecznikiem, politykiem, 
ministrem zdrowia, wolnomularzem. Swoje umiejętności poszerzał 
kształcąc się w paryskiej klinice dr Józefa Babińskiego a także w klinice 
neurologicznej w Grazu. Był wykwalifikowanym specjalistą w zakresie 
diagnostyki chorób mózgowia i raka rdzenia kręgosłupa. 

Po powrocie do kraju miał trudności ze znalezieniem odpowied-
niej pracy i dlatego zamieszkał w osadzie Zaremby Kościelne koło Mał-
kini, gdzie leczył chorych. W 1909 r. przeniósł się do Lublina i został 
asystentem wolontariuszem w  prywatnej lecznicy dr. Olechnowicza, 
dla chorych psychicznie, a  potem pracował na oddziałach psychia-
trycznych w szpitalu św. Jana Bożego a także szpitalu św. Wincentego 
a Paulo. Następnie był dyrektorem szpitala dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Kochanowie Łódzkim (1907-1914) oraz w Czerwonym Bo-
rze koło Radzymina (1914-1915) a także dyrektorem szpitala w Warsza-
wie (1915-1918). Na stanowisku ministra zdrowia (1919-1923) dokonał 
wielkiej pracy w poprawie stanu zdrowotnego ludności naszego kraju.

W tym czasie udzielał się również wydatnie w administracji. Przez 
szereg lat pracował w różnych centralnych organach administracyjnych. 
Jego działalność społeczno-urzędnicza to stanowiska: kierownik Refe-
ratu Zdrowia Publicznego, dyrektor Służby Zdrowia, Opieki Społecznej 
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i  Ochrony Spraw Wewnętrznych w  Radzie Regencyjnej i  innych. Był 
przewodniczącym Delegacji Rządu na międzynarodowe sesje Komitetu 
Higieny Ligi Narodów (1922-1934).

Okres II Wojny Światowej przeżył w Warszawie, skąd, pod jej ko-
niec, został wywieziony do Grodziska Mazowieckiego. W 1945 r. przy-
jechał do Lublina i  rozpoczął pracę w  UMCS, gdzie został kierowni-
kiem Katedry Higieny Ogólnej i Społecznej. W Lublinie zajmował się 
nie tylko działalnością społeczną i badawczą ale też organizatorską. Był 
jednym z inicjatorów i twórców powstałego w Lublinie Instytutu Medy-
cyny Pracy i Higieny Wsi. 

Prof. Witold Chodźko był członkiem wielu towarzystw naukowych. 
Między innymi był Członkiem Honorowym Lubelskiego i  Łódzkiego 
Towarzystwa Lekarskiego, Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgruź-
liczego i Polskiego Komitetu Walki z Rakiem, w 1930 r. został człon-
kiem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), oraz Akademii Lekarskiej 
w Turynie (1928). Został odznaczony m.in. francuską Legią Honorową 
i włoską Koroną Wielką. Przez społeczność lubelską też został uhono-
rowany, bo jedna z ulic została nazwana jego imieniem i nazwiskiem.

Zmarł 17 stycznia 1954 r. i  został pochowany w  Warszawie na 
Powązkach.

Z prof. Witoldem Chodźko spotkałem się w czasie studiów tylko je-
den raz. I to na egzaminie. Ponieważ, jak głosiła wieść, wykładał nudnie, 
i to zawsze w swoim gabinecie, to na wykłady po prostu nie chodziliśmy. 
Myślę, że i jemu nie chodziło o frekwencję. Podobno wymagano, żeby 
wykład mógł się odbyć, to musiało przyjść co najmniej trzech słuchaczy. 
Dlatego na wykład „delegowano” zawsze kilku kolegów. Ja, przyznam 
się ze wstydem, nie byłem na żadnym. Profesor był człowiekiem scho-
rowanym i dlatego na pierwsze piętro, gdzie miał swój gabinet, bywał 
wnoszony na krześle. Z młodzieńczą niefrasobliwością nie ceniliśmy tak 
ważnego przedmiotu i dziedziny w której Chodźko tak wiele zdziałał. 
Naszym celem było jak najszybciej zdać egzamin i mieć odpowiednią 
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adnotację w indeksie. A ponieważ wiedzieliśmy o stanie zdrowia pro-
fesora, to wszyscy bardzo spieszyliśmy się żeby ten egzamin zdać. Żeby 
zdążyć. Ale pośpiech był niepotrzebny, bo po nas jeszcze cztery roczniki 
studenckie zdawały u prof. Witolda Chodźki. Właściwie to egzamino-
wał nas doc. Jan Danielski a profesor tylko wysłuchiwał odpowiedzi. Po 
zakończeniu podpisywał protokół egzaminacyjny podawał rękę, dzię-
kował. Widać było, że student i  jego odpowiedzi go nie interesują. Po 
dwutygodniowej nauce otrzymałem notę „dobrze”. Być może zaważyła 
tu moja, podobno bardzo dobrze napisana praca wakacyjna, którą oce-
nił docent Danielski. Odetchnąłem z ulgą, że zdałem, bo jak dobrze wie-
dzieliśmy, to w akademii szczecińskiej egzamin z higieny (prof. Izbella 
Gądzikiewicz) należał do najtrudniejszych, i wielu przez niego powta-
rzało rok. Ale nie dotyczyło to Lublina.
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Danielski Jan Antoni (1892-1958) 
urodził się Kretohorbach na Ukrainie.  
Ojciec był agronomem a  matka nauczy-
cielką. W 1911 r. ukończył gimnazjum kla-
syczne w  Kijowie a  medycynę studiował 
w Kijowie (1911-1914) i Charkowie (1915-
1916). W  latach studiów uniwersyteckich 
działał w  tajnych organizacjach niepod-
ległościowych młodzieży polskiej i  z  tego 
powodu był dwukrotnie więziony, a nawet 
zesłany w  głąb Rosji. W  1916 r. otrzymał 
dyplom lekarza i rozpoczął pracę jako asy-

stent w szpitalach Charkowa i Kijowa. Powrócił do Polski i w 1919 r. 
pracował w szpitalu w Częstochowie. Wkrótce został jednak powołany 
do wojska i jako lekarz służył przez trzy lata. Potem był lekarzem wiej-
skim w Wohyniu (1922-1923) i powiatowym w Nowym Targu (1923-
1928). Od 1925 r. zajął się zagadnieniami higieny i w Szkole Higieny 
ukończył kurs przeciwgruźliczy i przeciwjagliczy. Został stypendystą 
Fundacji Rockefellera i  przez dwa lata odbył kurs w  Szkole Higieny 
w Uniwersytecie w Baltimore (USA) (1928-1929), a później kilkumie-
sięczne kursy w  Anglii i  we Francji. Swoje późniejsze życie poświę-
cił sprawom administracyjnym w służbie zdrowia. Organizował więc 
ośrodki zdrowia w  województwie lwowskim, był naczelnikiem Wy-
działu Zdrowia w Tarnopolu a od 1932 r. do wybuchu wojny w Lubli-
nie. Uczestniczył w przygotowaniach do wielu posiedzeń i konferencji 
naukowych.

Okres II wojny światowej przeżył w  Lublinie pracując w  Szpitalu 
św. Wincentego a  Paulo na oddziale wewnętrznym, miejskim ośrod-
ku zdrowia i  w  Ubezpieczalni Społecznej. Okresowo był więziony na 
Zamku Lubelskim (czerwiec – lipiec 1940). Należał do ruchu oporu. 
Od września 1944 r. do listopada 1945 r. został wywieziony do łagru 
w ZSRR. 
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Po powrocie do Lublina okresowo pracował w  ośrodku zdrowia, 
Państwowym Instytucie Higieny Psychicznej (1948-1951) a  także był 
adiunktem w Zakładzie Higieny w Lublinie. Po przeprowadzeniu habili-
tacji został kierownikiem Zakładu Higieny Ogólnej Akademii Medycz-
nej. Był jednym z  twórców Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi, 
który był jego drugą pracą. 

Zmarł 28 listopada 1958 r., nagle, w Warszawie, w czasie wygłaszania 
referatu. Pochowany został w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Doc. Jan Danielski w każdych warunkach starał się pomóc chorym. 
Kiedy był „na białych niedźwiedziach” leczył współtowarzyszy, mimo, 
że nie dysponował lekarstwami. Opowiadano, że przesiedział całą noc 
przy wysoko gorączkującym, a jedyną pomocą jaką mógł udzielić, było 
ocieranie choremu czoła chustką zmoczoną w zimnej wodzie. 

Po wojnie krótko pracował w jednostkach służby zdrowia UMCS, 
a  następnie w  1951 r. wraz z  grupą lekarzy zajął się organizacją pra-
cy w nowopowstałym Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi. Tam 
też się habilitował. Była to jednostka naukowo-badawcza i rozwojowa 
a  podlegała Ministrowi Zdrowia; jedyna w  Polsce, mająca za zadanie 
ocenę ryzyka zdrowotnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, higieny 
i  toksykologii. Zadaniem instytutu było opracowanie norm higienicz-
nych. Była więc placówką pracującą na rzecz szeroko pojętej ochrony 
zdrowia ludności wiejskiej i  poprawy warunków sanitarno-higienicz-
nych. Dlatego w 1963 r. otrzymała wyłączną odpowiedzialność za pody-
plomowe szkolenie lekarzy wiejskich w zakresie ochrony zdrowia ludzi 
pracujących w rolnictwie i leśnictwie a także w przemyśle rolniczo-spo-
żywczym. I te zadania spełnia i dziś. 

Docenta Jana Danielskiego poznałem w czasie studiów. Pracował 
w Katedrze Higieny Ogólnej i Społecznej, której kierownikiem był prof. 
Witold Chodźko. Ale najwięcej zajęć z nami miał właśnie doc. Danielski. 
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Pamiętam dobrze, jak starał się prowadzić seminaria i ćwiczenia. Pano-
wała na nich spokojna, koleżeńska atmosfera, połączona z dobrą nauką. 
Prowadził nas do różnych zakładów oczyszczania ścieków i to tych poza 
miastem. Wyjaśniał znaczenie tych zakładów w zapobieganiu epidemii 
i rozprzestrzenianiu się różnych chorób. Naprawdę chciał nas nauczyć. 
My jednak nie przejmowaliśmy się zbytnio, bo dobrze wiedzieliśmy, że 
profesor na egzaminie nie jest groźny. Zresztą egzaminował nas prof. 
Witold Chodźko.

Chcę jednak z naciskiem potwierdzić, że zakład był zorganizowa-
ny bardzo dobrze. Były to lata powojenne, służba zdrowia zaniedbana. 
Profesor Chodźko i  docent Danielski chcieli mieć chociaż niewielki 
wgląd w jej stan. Dlatego polecano studentom, żeby w czasie odbywa-
nia praktyk wakacyjnych jednocześnie w tej miejscowości, w której ją 
mają, zajęli się tematem podanym przez profesora, a  właściwie przez 
doc. Danielskiego. Ja odbywałem praktykę w Jaśle, mieście niemal cał-
kowicie zburzonym przez Niemców. Moim zadaniem było obliczenie 
śmiertelności wśród dzieci poniżej drugiego roku życia. Natomiast ko-
leżanka Marysia miała wykazać śmiertelność dzieci w przedziale dwa 
lata do lat dziesięciu, na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. Poszliśmy 
więc do odpowiedniego wydziału w  starostwie, gdzie udostępniono 
nam księgi i przez kilka dni przeglądaliśmy je szczegółowo. Naprawdę 
była to żmudna praca, którą staraliśmy się wykonać solidnie i dokład-
nie. Później, już w domu, wyniki opracowaliśmy w postaci raportu.
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Dąbski Henryk (1923-1985) urodził 
się w  miejscowości Tarzymiechy w  woj. 
Lubelskim w  rodzinie urzędniczej. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej i  średniej 
rozpoczął w  roku 1945 studia medyczne 
w  Wydziale Lekarskim UMCS w  Lublinie, 
ale po trzecim roku studiów przeniósł się 
do Akademii Medycznej w Szczecinie, którą 
ukończył w 1952 r. i otrzymał tytuł lekarza. 
W roku 1948 została utworzona Akademia 
Medyczna w  Szczecinie przy ul. Rybackiej 
nr 1, i wielu studentów z Lublina przeniosło 

się do tej uczelni. Zasadniczą przyczyną wyjazdu były godziwe warun-
ki utrzymania się. Studenci dostawali stypendia, mieli możliwość za-
mieszkania i stołowania w domu akademickim oraz pracę w Pogotowiu 
Ratunkowym albo jako niewykwalifikowani pracownicy służby zdrowia 
w szpitalach. 

Akademię zorganizował i  jej pierwszym rektorem był, lubelski 
profesor interny, Jakub Węgierko. Dlatego tak wielu dobrych studen-
tów opuściło Lublin. Część z nich później powróciła na Lubelszczy-
znę, ale wielu pozostało w  Szczecinie a  niektórzy nawet zostali tam 
profesorami. Dr Henryk Dąbski powrócił na Lubelszczyznę i  został 
asystentem I  Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, 
której kierownikiem był prof. Aleksander Goldschmied. Po kilku la-
tach dr Dąbski obronił w 1961 r. pracę doktorską, a jego promotorem 
był prof. Mieczysław Kędra, w roku 1953 został specjalistą pierwszego 
stopnia a w 1958 r. drugiego stopnia z chorób wewnętrznych. Kiedy 
w roku 1964 klinika przeniosła się do nowo otworzonego szpitala kli-
nicznego przy ul. Jaczewskiego nr 8, dr Henryk Dąbski został ordyna-
torem Oddziału Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala w pomiesz-
czeniach opuszczonych przez klinikę. Na tym stanowisku pozostał do 
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dnia śmierci, tj. 23 lutego 1985 roku. Został pochowany w Lublinie na 
cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Wielką zasługą dr Henryka Dąbskiego było zorganizowanie 
w strukturze szpitala, i otworzenie w 1964 r. Oddziału Toksykologii. Był 
to jedyny na terenie naszego regionu wysoko specjalistyczny ośrodek 
leczenia wszystkich zatruć. Swoją wiedzą i usługami promieniował do 
roku 2016, kiedy został przemieniony na Klinikę Toksykologii i prze-
niesiony do Wojewódzkiego Szpitala przy Alejach Kraśnickich 100. 

Inną ważną zasługą dr Dąbskiego było szkolenie kadr lekarskich. 
Był opiekunem kilkunastu specjalizacji z chorób wewnętrznych, które, 
pod jego kierunkiem, zrobili młodzi lekarze. Niestety przewlekła, nie-
uleczalna choroba skróciła życie dr Henryka Dąbskiego. W pamięci le-
karzy, i przede wszystkim chorych, pozostał jako znakomity człowiek, 
który cenił, znał i lubił swoją pracę.

Moje spotkanie z dr Henrykiem Dąbskim zaczęło się pierwszego 
września 1952 r., kiedy razem z  dr Tadeuszem Galińskim zostaliśmy 
młodszymi asystentami I Kliniki Chorób Wewnętrznych. Ja i dr Henryk 
Florkiewicz byliśmy już pracownikami tej placówki ponad rok. Dąbski 
zamieszkał w Świdniku tylko dlatego, że w tym nowopowstałym mie-
ście, było łatwiej uzyskać mieszkanie. Wiele rodzin w ten sposób zdoby-
wało dobre warunki lokalowe. Do pracy musiał jednak codziennie do-
jeżdżać koleją. Było to uciążliwe, zwłaszcza jeżeli miało się dwoje dzieci. 
Dlatego po kilku latach Dąbscy przenieśli się do Lublina. 

Henio potrafił bardzo łatwo nawiązać z kontakt z ludźmi, kontakt, 
który często kończył się w przyjaźnią. Tak stało się z nami, naszej trój-
ce, tzn. Henrykiem Florkiewiczem i mną. Pamiętam jak ostro przygo-
towywaliśmy się do egzaminu na drugi stopień specjalizacji. Nasz pro-
fesor zapowiedział, że jeżeli nie otrzymamy bardzo dobrych stopni to 
będziemy musieli pożegnać się z kliniką. Zdawało nas sześcioro. No to 
wzięliśmy się ostro do nauki. Uczyliśmy się we trzech tj. dwóch Hen-
ryków i ja. Rano pracowaliśmy w klinice, później przez dwie godziny 
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przyjmowali pacjentów w prywatnych gabinetach domowych, a oko-
ło trzeciej spotykali w domu kolegi Florkiewicza. Henio, był jeszcze 
kawalerem i mieszkał w małym pokoiku przy ul. Krakowskie Przed-
mieście nr 6. Było to pomieszczenie oddzielne, niekrępujące. Przez 
trzy godziny powtarzaliśmy więc przygotowany materiał. Nie robili-
śmy żadnych przerw. Później kolacja w domu i nocna nauka nowego 
rozdziału. Ja pierwszy straciłem siły. Jednego dnia powiedziałem, że 
chyba będę zmuszony przerwać wspólne spotkania. Wtedy włączył się 
Dąbski. Zbeształ mnie i  oznajmił, że poprzedniego wieczoru to był 
tak wyczerpany, ze zemdlał w łazience. Wystraszył żonę i małe dzie-
ci. „My też mamy swoje problemy z utrzymaniem kondycji. Nie rób 
z siebie męczennika!”. Pomogło. Najlepiej trzymał się Florkiewicz. Ale 
on w czasie wojny „nabierał sił” za Uralem. Egzamin poszedł nam wy-
śmienicie. Był prowadzony inaczej niż obecnie. Po prostu trzech profe-
sorów siadało przy biurku i zadawało pytania. Do gabinetu wchodziły 
trzy osoby. Pamiętam, że kiedy wszedłem to prof. Tuszkiewicz kur-
tuazyjnie zapytał naszego szefa prof. Kędrę, czy nie zechce sam prze-
pytać swoich pracowników. „Ależ nie! Niech pan pyta. Ja ich znam” 
– brzmiała odpowiedź. No i zaczął się egzamin. Profesor Tuszkiewicz 
pytał spokojnie, kiwał głową jeżeli odpowiedź była wystarczająca, ale 
w  międzyczasie zadawał szereg szczegółowych pytań. Naprawdę nie 
było taryfy ulgowej. I tak omawialiśmy pytania, jedno po drugim py-
taniu, a było ich pięć dla każdego. W tamtych latach nie było testów, 
które egzaminowany zna i może się przygotować. I dlatego jeżeli weź-
miemy pod uwagę zdenerwowanie i zapowiedź kierownika, że może-
my pożegnać się z pracą jeżeli źle zdamy, to czytającego nie powinno 
dziwić, że ten egzamin pamiętam dokładnie (8 lipiec 1958 r.) i o nim 
piszę. Po zakończeniu zdawania prof. Kędra wyszedł, uśmiechnął się  
i: „Tylko pamiętajcie, że za dwa lata macie obronić doktoraty. Bo może 
być różnie” – powiedział. Poszedł. Ale my, znając szefa, wiedzieliśmy 
dobrze, że była to wielka pochwała. 
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Teraz muszę powiedzieć i podkreślić, że kolegę Henryka Dąbskiego 
uważam za wyróżniającego się spośród pracujących wtedy asystentów 
naszej kliniki. Naprawdę. Był nie tylko dobrym lekarzem, ale i prace na-
ukowe pisał bardzo łatwo. Kiedy oddawał profesorowi do sprawdzenia 
to zwykle nie były poprawiane. Profesor bardzo liczył na niego. Dlacze-
go więc się rozstali? Na pewno nie była to wina profesora.
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Dylewski Benedykt (1894-1987) 
urodził się 28 lutego 1894 r. w Petersburgu. 
Medycynę studiował w  Wilnie w  Uniwer-
sytecie Stefana Batorego, a  po ukończeniu 
studiów zajął się badaniem schorzeń ukła-
du słuchu. Został pracownikiem uniwersy-
teckiej Klinki Laryngologii w Wilnie, której 
kierownikiem był prof. Jan Szmurło. W tej 
klinice obronił w 1926 r. doktorat. Domeną 
zainteresowań ówczesnego doktora Dylew-
skiego było diagnozowanie i  leczenie cho-
rób głowy i głosu u dzieci i młodzieży szkol-

nej. Szybko stał się cenionym w kraju specjalistą w zakresie foniatrii. Już 
w latach 1930-1935 promował idee logopedii. Wydatnie przyczynił się 
do wyszkolenia kadry specjalistycznej laryngologów w  tej dziedzinie. 
Dokształcał się też w klinice w Dorpacie.

Doktoryzował się w 1926 r. a habilitował w 1932 r. na podstawie 
rozprawy: „Badania nad odruchami gardłowymi”. 

Okres II Wojny Światowej przetrwał w Wilnie, a po repatriacji za-
mieszkał w  Łodzi. Do Lublina przeniósł się w  1949 r. i  objął kierow-
nictwo Kliniki Laryngologii przy ulicy Staszica 18, i był jej kierowni-
kiem do 1965 r., tj. do przejścia na emeryturę. Spowodował, że Oddział 
Laryngologii Dziecięcej w Lublinie, który istniał wprawdzie od 1935 r., 
został w 1949 r. włączony do Katedry i Kliniki AM, a w 1965 r. stał się 
samodzielną Kliniką Otolaryngologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii przy 
ulicy Staszica 11. 

Prof. Benedykt Dylewski zmarł 28 grudnia 1987 r. i jest pochowany 
w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Na wykłady prof. Benedykta Dylewskiego chodziłem sporadycznie, 
a tylko dlatego, że w tych latach pracowałem jako pielęgniarz i wycho-
wawca w Domu Młodzieży w Lublinie przy ulicy Grodzka 12.
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Natomiast z  prof. Dylewskim wiąże się, związane ze mną, nastę-
pujące wydarzenie. Chyba nawet zabawne. Ten dziwny epizod dotyczy 
zdawania egzaminu z  laryngologii. Świadczy on o  szybkiej orientacji 
jednego z naszych kolegów. Prof. Dylewski miał zwyczaj prosić do swo-
jego gabinetu na egzamin trzech studentów. Pytanie zaczynał od strony 
prawej. I jeżeli odpowiadali mniej więcej na tym samym poziomie, to ten 
pierwszy z prawej otrzymywał notę bardzo dobrą, drugi dobrą a trzeci 
tylko dostateczną. O tym zwyczaju wiedzieliśmy dobrze, a oczywiście 
chcieliśmy mieć jak najlepsze stopnie w indeksie. Zdawał z nami kolega 
Tomek B. On też starał się o najlepszy stopień. Wiedzieliśmy, że Tomek 
nie zawsze bywa koleżeński. Np. zdarzało się, kiedy jeżeli zdający nie 
odpowiadał wyczerpująco, to on włączał się i za niego uzupełniał odpo-
wiedź. Robił to, mimo, że nikt go o to nie prosił. Nie było to właściwe 
posunięcie. Wiedzieliśmy o jego poczynaniach i spodziewaliśmy się, że 
na egzaminie z laryngologii zechce usiąść na najlepszym miejscu. Umó-
wiliśmy się, że przy wchodzeniu do gabinetu profesora, zrobimy sztucz-
ny tłok, i że on wejdzie jako ostatni. I tak się stało. Ja zająłem pierwsze 
krzesło, kolega drugie, a trzecie zostało dla niego. My dwaj usiedliśmy. 
A, tu nagle odzywa się Tomek: „Panie profesorze! Bardzo przepraszam. 
Za chwilę przyjdę”. Wypadł. Rzeczywiście szybko przyszedł. Ale ze sobą 
przyniósł stołek. „Przecież jest wolne krzesło” – zauważył profesor. „Nie 
szkodzi. Ja wolę siedzieć na twardym stołku. Lepiej myślę”. I  usiadł. 
Oczywiście jako pierwszy z brzegu. Trudno. Uzyskał notę bardzo do-
brą, ja dobrą a  ten trzeci dostateczną. Powyższe wydarzenie świadczy 
o błyskotliwej inteligencji kolegi i  szybkiej reakcji. Ale dalej uważam, 
że nasze odpowiedzi były mniej więcej na takim samym poziomie. Nie 
różniły się zbytnio i należały się nam jednakowe noty. 
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Florkiewicz Henryk (przed zmianą 
nazwiska Hersz Lejba Mandeltort), (1920-
1993) urodził się w Krasnymstawie, w wo-
jewództwie lubelskim. Był synem felczera. 
Tam, w  roku 1938, uzyskał świadectwo 
dojrzałości (maturę) w  Państwowym Mę-
skim Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. 
W tym też roku starał się rozpocząć studia 
na Wydziale Lekarskim w  Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. Nie został jed-
nak przyjęty. Dalsze plany nauki pokrzyżo-
wała wojna, która wybuchła we wrześniu 

1939 r. Rosjanie weszli na kilka dni do Krasnegostawu, ale szybko za-
częli się wycofywać, ponieważ tereny po lewej stronie rzeki Bug zostały 
przekazane Niemcom. Wtedy Henryk wraz z bratem Józefem uciekł za 
Bug. Nie udało się im namówić na wyjazd rodziców i czwórki rodzeń-
stwa. Pozostali w  Krasnymstawie. Henryk, został rozdzielony z  bra-
tem i znalazł się w Saru. Jako robotnik pracował tam w tartaku. Kiedy 
w 1941 r. wybuchła wojna niemiecko-sowiecka ewakuowano go w głąb 
ZSRR do Namanganu (średnia Azja) gdzie pracował w fabryce bawełny 
w charakterze pomocnika buchaltera. 

W 1943 r. został zmobilizowany na Front Pracy. Przebywał w Kur-
ganie (Ural) i pracował początkowo jako robotnik w fabrykach zbro-
jeniowych, a  następnie był zastępcą kierownika oddziału zaopatrze-
nia. W Kurganie brał udział w życiu kulturalnym i politycznym tamtej 
Polonii i  był zastępcą przewodniczącego tamtejszego Koła Związku 
Patriotów Polskich. Z  przedstawionych danych wynika więc, że lata 
II Wojny Światowej spędził w Związku Radzieckim i z Niemcami się 
nie spotkał.

W 1946 r. powrócił do Polski. Dowiedział się, że cała, pozostała 
w kraju, rodzina została zamordowana. Szukając brata Józefa, wyjechał 
do Wiednia i tam rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim 
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w  Wiedniu. Ale brat był już w  Polsce i  został zawodowym oficerem 
Wojska Polskiego. Henryk powrócił więc do Polski i rozpoczął studia, 
od drugiego roku, na Wydziale Lekarskim UMCS w Lublinie. Studia 
ukończył w 1951 r., ale jeszcze jako student rozpoczął pracę w I Klini-
ce Chorób Wewnętrznych i pracował w niej aż do przejścia na emery-
turę w 1990 r.

W 1961 r. doktoryzował się, a w 1971 r. habilitował. Pracował na-
ukowo. Opublikował 75 prac. Niestety po przejściu na emeryturę zaczął 
przewlekle chorować. Zmarł w Warszawie 10 lipca 1993 r. i został po-
chowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Doc. Henryk Florkiewicz był człowiekiem skromnym, życzliwym 
i wyrozumiałym dla chorych i kolegów. Przez całe swoje życie zawodo-
we pracował aktywnie i z pełnym poświęceniem3.

Moje spotkania i przyjaźń z Henrykiem Florkiewiczem zaczęły 
się w roku 1947, tzn. kiedy rozpoczął studia medyczne w Lublinie. 
Później, przez 42 lata, pracowaliśmy razem w  klinice uniwersytec-
kiej, która w  1970 r. została przekształcona na Katedrę i  Klinikę 
Kardiologii. W  tym samym czasie wspólnie broniliśmy przewody 
doktorskie i habilitacyjne, i zdawali egzaminy specjalizacyjne. Doc. 
Florkiewicz był w trudniejszej ode mnie sytuacji, ponieważ w pierw-
szych latach pracy zajmował się schorzeniami gastrologicznymi. 
Kiedy klinika zmieniła profil na kardiologiczny, to kierownik prof. 
Mieczysław Kędra zażądał od niego wyspecjalizowania się w kardio-
logii, co zresztą było naturalne. I Florkiewicz zdał ten egzamin przed 
komisją w Warszawie.

W  czasie prywatnych rozmów Henryk opowiadał nam o  swoich 
perypetiach w  latach wojny. Przytoczył np. sytuację kiedy to miał zo-
stać pracownikiem w dziale rachunkowości. Gdy zgłosił się do pracy, 
to kierownik nakazał mu dodanie kolumny liczb. „Ale ja nie umiem 

3 Jerzy, Jacek Bojarski. Maszynopis.
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liczyć na liczydłach” – zaoponował Henio. „To kaki ty szczutowod kak ty  
sztutit nie umiejesz? (Jaki z ciebie pracownik rachuby, kiedy ty nie umiesz 
posługiwać się liczydłami) i wyrzucił z pokoju. Ponownie został robot-
nikiem. Jednak był uparty i po pewnym czasie zdobył tę umiejętność. 
Powrócił do biura. Został nawet pomocnikiem buchaltera.

Opowiadał w jaki sposób pisano urzędowe pisma. Było to trudne, 
ponieważ w biurze nie było czystego papieru. Ale było wiele przeczy-
tanych gazet „Prawda”. Radzili sobie w ten sposób, że wycinali z gazety 
odpowiedniej wielkości kartkę, i prostopadle do wydrukowanych wier-
szy-linijek, atramentowym ołówkiem wypisywali tekst, kierownik się 
podpisywał, stawiano pieczęć, i pismo nabierało mocy urzędowej. Nie 
zdarzało się żeby odbiorca się sprzeciwił. Był czas wojenny i obowiązy-
wały specjalne prawa.

W czasie swojej pracy w fabryce pojechał saniami, ze swoim sze-
fem, po prowiant dla robotników, do odległej miejscowości. „Była 
słoneczna pogoda, śnieg się iskrzył, konie rączo ciągnęły sanie – opo-
wiadał – jedynym problemem był siarczysty mróz. Grubo trzydzieści 
stopni poniżej zera. Ale byliśmy na to przygotowani. Mieliśmy wielkie 
kudłate kożuchy a na butach wyplecione ze słomy kalosze. Tylko noc 
musieliśmy spędzić w tej osadzie, bo istniała obawa, że nocą mogą nas 
zaatakować wilki. Gdyby padły konie, my musielibyśmy zamarznąć. 
W  zakładzie pracowały wyłącznie kobiety. Mężczyźni walczyli. Jego 
szef też był inwalidą wojennym, miał protezę kończyny dolnej. „Mnie 
wysłano na nocleg do dziesięcioosobowej sali. Same młode dziewczy-
ny”. „No i  co? Jak ci przeszła noc?” – dopytywaliśmy się. Nie inter-
pretował pytania, tylko się uśmiechał. Dodawał też, że mimo ciężkiej 
pracy to nie cierpiał głodu. A to było ważne. Takie to perypetie miał 
nasz kolega Henryk.

Czasami opowiadał o studiach w Wiedniu. Nigdy jednak nie zdra-
dził, w jaki sposób znalazł się w tym mieście i jak powrócił do Polski. 
Różnymi sposobami usiłowaliśmy się dowiedzieć. Była to jego wielka 
tajemnica.
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Należy też zaznaczyć, że Henio nie robił nigdy tajemnicy ze swoje-
go rodowodu. Wprost się nim chwalił. Śmiał się, że włosy musi strzyc 
krótko, bo inaczej mogą mu wyrosnąć pejsy. Za taką postawę bardzo go 
ceniliśmy.

Należy dodać, że w  czasie studiów był korektorem w  gazecie 
„Sztandar Ludu” (lata 1948-1950). Było to jego jedyne źródło do-
chodów. Wczesną godziną dnia przynoszono mu tzw. „szczotkę”, 
na której musiał usunąć błędy drukarskie i dostarczyć do drukarni. 
I o godzinie szóstej gazeta się ukazywała w kioskach. Dzięki tej pra-
cy w porannych godzinach, miał stale załzawione oczy i podkrążone 
powieki.

I  jeszcze podam jedno ważne dla Florkiewicza wydarzenie. 
W przeddzień kolokwium habilitacyjnego zmarł, mieszkający w Po-
znaniu, jego brat Józef. Podobno z powodu powikłań pooperacyjnych. 
Henio był załamany. Nie mógł wyjechać. Miał przecież ważny egza-
min. Jakoś się zmobilizował i dzielnie trzymał. Razem pojechaliśmy 
na dworzec PKP przywitać i dowieźć do hotelu profesora-recenzenta. 
Przyjechał z Krakowa. Mimo wielkiego zdenerwowania, obrona roz-
prawy i kolokwium przebiegły gładko. Po zakończeniu posiedzenia 
Rady Wydziału, zgodnie ze przyjętym zwyczajem, Henio zaprosił re-
cenzentów, profesora Kędrę i mnie, na kolację, do swego mieszkania. 
Poszedłem chętnie, bo jego żona Eliza była osobą niezwykle sympa-
tyczną i przyjaźniliśmy się. Posiłki były smaczne. Aż tu nagle zauwa-
żyłem, że z przedpokoju Henio daje mi znaki żeby podejść do kuch-
ni. Zachrypniętym głosem twierdzi, że spuchło mu gardło i  musi 
tkwić w nim ość ryby. Radzi się co ma zrobić, i to tak żeby nie psuć 
gościom wesołego nastroju. Poradziłem natychmiastowe zgłoszenie 
się do szpitala. Zaprowadziłem do taksówki. Pojechał. Goście nic nie 
wiedzieli o wypadku, i tylko dopytywali dlaczego przy stole nie ma 
gospodarza. Eliza tłumaczyła, że musi być w kuchni i pilnować goto-
wania pokarmów. Po około trzech kwadransach delikwent się zjawił. 
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Tak, jak sam sobie postawił diagnozę, przyczyną dolegliwości i bólu 
była utkwiona w miękkim podniebieniu ość rybna. Laryngolog, dr 
Karol Bartoszewicz usunął cierń i choroba się skończyła. Dalsze go-
dziny spotkana przebiegły bez zakłóceń. Na drugi dzień pojechał na 
pogrzeb.
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Freytag Józef (1896-1973) wykształcenie średnie uzyskał po ukoń-
czeniu Prywatnego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
W  tym też mieście rozpoczął studia medyczne w  Uniwersytecie Ja-
giellońskim (UJ), które ukończył, i w 1925 r. otrzymał tytuł doktora 
wszech nauk lekarskich. Dokształcał się też na kursach uzupełniają-
cych w Wiedniu. Przez kilka lat (1925-1928) był asystentem w oddzia-
le pediatrycznym Wydziału Lekarskiego UJ. W  latach dwudziestych 
ubiegłego wieku przeniósł się do Lublina i tu praktykował w prywat-
nym gabinecie oraz leczył dzieci w Szpitalu Dziecięcym im. Vetterów 
(1930-1959). W 1939 r. brał udział w wojnie i był dowódcą pociągu 
sanitarnego. Dowiedzieli się o tym później Niemcy i dlatego w 1941 r. 
został aresztowany i więziony na Zamku Lubelskim. Po pewnym cza-
sie został jednak uwolniony i dalsze lata okupacji spędził w Lublinie. 
Praktykował prywatnie i z tego się utrzymywał. Był też lekarzem na-
czelnym Ubezpieczalni Społecznej (chyba tak się nazywała wówczas 
ta instytucja), ale jego przełożonym był jednak Niemiec. Bardzo wtedy 
chronił lubelskich lekarzy i także wielu mieszkańców, którym groziła 
praca na terenie Trzeciej Rzeszy.

Po wojnie krótko pracował w jednostkach służby zdrowia UMCS, 
był kierownikiem Katedry Medycyny Zapobiegawczej (1946-1951) 
a następnie w 1951 r., wraz z grupą lekarzy, zajął się organizacją pra-
cy w nowopowstałym Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi gdzie 
był wicedyrektorem. Tam też się habilitował. Była to jednostka nauko-
wo-badawcza i  rozwojowa a  podlegała Ministrowi Zdrowia, jedyna 
w  Polsce, mająca za zadanie ocenę ryzyka zdrowotnego w  zakresie 
bezpieczeństwa żywności, higieny i  toksykologii. Zadaniem instytu-
tu było opracowanie norm higienicznych. Instytut był więc placówką 
pracującą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej 
i poprawy warunków sanitarno-higienicznych. Dlatego, za swoją dzia-
łalność, instytut otrzymał w 1963 r. wyłączną odpowiedzialność za po-
dyplomowe szkolenie lekarzy wiejskich w  zakresie ochrony zdrowia 
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ludzi pracujących w rolnictwie i leśnictwie, a także w przemyśle rolni-
czo-spożywczym. I te zadania spełnia także dzisiaj. 

Po przyjeździe do Lublina Freytagowie zakupili piękną willę przy 
ulicy Ogrodowa 4. Była wybudowana w  1924 r. wg projektu Floria-
na Kellers-Krauze’go. Po śmierci bezdzietnego małżeństwa Freytagów, 
budynek, w latach 80-tych ubiegłego wieku, przejął kuzyn z Warszawy 
i  sprzedał go siostrom zakonnym, które prowadzą Dom Opieki im. 
Świętego Alberta dla Dorosłych. 

Doc. Józef Freytag zmarł roku 23 grudnia 1973 r. i jest pochowany 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Doc. Józef Freytag opowiadał mi o niecodziennym wydarzeniu 
jakie spotkało go w czasie okupacji niemieckiej. Pewnego dnia pod 
dom przy ulicy Ogrodowej podjechało auto. Wysiedli wojskowi, i po 
otworzeniu furtki wejściowej skierowali się do domu. Po ich ubio-
rze łatwo było się zorientować, że byli to funkcjonariusze Gestapo, 
instytucji której wszyscy się po prostu bali. Nie było żadnej możli-
wości ucieczki lub ukrycia się w pomieszczeniach budynku. „Trud-
no. Czekaliśmy obawiając się tragicznego końca wizyty – opowiadał. 
Weszli. Powitanie hitlerowskie. Jeden z  nich pyta: „Herr Freytag?” 
„Ja”. „Wirklich Freytag?”. „Ja”. „Ich bin Freytag auch”. Przywitał się. 
Usiedli. Oficer oznajmił, że dowiedział się, że w Lublinie jest lekarz 
o tym samym, co i on, nazwisku. Przyjechał więc żeby namówić go 
do przyznania się do niemieckiego pochodzenia, a on pomoże mu 
i  zaświadczy w  ten sposób, że być może, od razu zostanie Reichs-
deutschem. Przy okazji pokazał swoją legitymację partyjną NSDAP 
o  bardzo niewielkim numerze porządkowym. Miała ona zaświad-
czyć, że od dawna jest członkiem tej partii, a więc zasłużonym towa-
rzyszem. Z „duszą na ramieniu” dr Freytag tłumaczył, że należy do 
rodziny spolszczonej, mieszkającej od niepamiętnych czasów w Pol-
sce, i że nic mu nie wiadomo, że ma krewnych w Niemczech lub Au-
strii. Dlatego nie może być mowy o zmianie narodowości. Niemiec 
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nie nalegał, ale nie mógł zrozumieć, że może żyć ktoś, kto nie chce 
być obywatelem tak potężnego kraju. Chyba naprawdę celem przy-
jazdu była chęć „pomocy” i nobilitowanie swego niby kuzyna. Odje-
chali. „Przez kilka dni żyliśmy w strachu czy nie będzie represji”. Ale 
nie było. No i co? Niezwykłe przeżycie.
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Gębala Antoni (1919-1994) uro-
dził się w  Wilkowie pow. Bielsko Biała. 
W 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) 
w  Krakowie, które przerwała wojna. Miał 
duże problemy materialne. Żeby się utrzy-
mać zarabiał jako korepetytor a bywało też, 
że jako robotnik fizyczny. W  czasie wojny 
czasowo ukrywał się w Borowie, wojewódz-
twie kieleckim gdzie pracował jako nauczy-
ciel w szkole tajnego nauczania. Skorzystał 
z  okazji i  przeniósł się do Lwowa, gdzie 

w  latach 1942-1944 kontynuował studia medyczne. Po zakończeniu 
wojny ponowił je w UJ i ukończył w 1945 r. W latach 1945-1947 był asy-
stentem Zakładu Fizjologii UJ i obronił pracę doktorską. Od 1947 r. zo-
stał asystentem, a później adiunktem kliniki pediatrycznej prowadzonej 
przez prof. Władysława Bujaka. Był też stypendystą WHO w Szwajcarii, 
Włoszech, Francji, Kanadzie. W 1954 r. habilitował się. 

Do Lublina doc. Antoni Gębala przyjechał w 1961 r. i objął kierow-
nictwo Kliniki Chorób Dzieci przy ulicy Staszica 11. Niestety warun-
ki leczenia i wykonywania prac naukowych były siermiężne. Dlatego, 
od razu po przyjeździe z uporem rozpoczął starania o budowę nowego 
kompleksu szpitalnego, w  którym dzieci mogłyby być diagnozowane 
i leczone w godziwych warunkach. Niestety przez szereg lat władze od-
mawiały przydziału odpowiednich kwot i  tym samym budowę odsu-
wano na plan dalszy. Prof. Gębala jednak nie rezygnował i nie podda-
wał się. Kołatał do różnych instytucji na Lubelszczyźnie i ministerstw 
w Warszawie i w wyniku tego, po kilkudziesięciu latach dopiął wreszcie 
swego i  powstał wspaniały Dziecięcy Szpital Kliniczny nazwany jego 
imieniem. Ale, jak wspomniałem, starania trwały wiele lat, a jak wiele 
zdrowia i  trudu wymagały to mogą potwierdzić jego współpracowni-
cy. Wiadomo było też, że bez względu na to kiedy i gdzie się znajduje,  
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prof. Gębala zawsze publicznie głosił potrzebę budowy takiego szpitala. 
Był z tego znany i dlatego ci, od których zależało przydzielenie funduszy, 
często go unikali.

Oprócz starań o budowę szpitala prof. Gębala wytrwale prowadził 
badania naukowe i  szkoleniowe. Szybko powstało wiele obronionych 
prac doktorskich i habilitacyjnych. Pod jego kierownictwem 40 lekarzy 
obroniło prace doktorskie, 11 pracowników zostało tytularnymi profe-
sorami. Dzięki osiągnięciom naukowym lubelski ośrodek pediatryczny 
zyskał wysoką rangę wśród krajowych uczelni uniwersyteckich. O jego 
wykładach mówiło się dużo. Profesor wychodził z założenia, że nie war-
to omawiać najczęstszych przypadków chorobowych, ponieważ są one 
szczegółowo przedstawione w każdym podręczniku pediatrii. Dlatego 
w wykładach poruszał zagadnienia nowe, ważne, ale mało dostępne dla 
studenta. Głównie poruszana w nich była rola zaburzeń elektrolitowych 
i hormonalnych w patogenezie schorzeń dziecięcych. Właściwie były to 
wiadomości istotne dla lekarzy a nie, dla dopiero, uczących się. Dlate-
go młodzież niechętnie na wykłady uczęszczała. Musiano jednak jakoś 
sobie z tym poradzić, bo o te zagadnienia profesor pytał na egzaminie. 
A był niezwykle surowym egzaminatorem. Nie wiem jak studenci dali 
sobie z tym radę. Ale musieli.

Niestety zaczął przewlekle chorować i zmarł 7 maja 1994 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Lublinie, przy ulicy Kalinowszczyzna.

Z  profesorem Gębalą spotykałem się niemal codziennie. Tak się 
złożyło, że mieszkaliśmy w  sąsiednich domach na krańcach Lublina. 
I codziennie mniej więcej o tej samej godzinie szliśmy do pracy. Pieszo, 
bo obaj nie mieliśmy samochodów. Profesor chętnie miał mnie za towa-
rzysza. Nasza wspólna droga wynosiła około dwóch kilometrów. Póź-
niej rozdzielaliśmy się i profesor udawał się na ulicę Staszica a ja na ulicę 
Biernackiego. Profesor zawsze, bez względu na pogodę, niósł parasol. 
Nawet żartowałem że pewnie jego zamiarem jest sprowokowanie desz-
czu. Ten poranny spacer sprzyjał przedstawianiu zamierzeń jakie profe-
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sor planował. Chyba w ten sposób chciał sprecyzować swoje propozycje 
budowy. Bo przecież ja byłem tylko biernym słuchaczem. Podziwiałem 
konsekwencję planowania i działania. Wszystkie zamierzenia dotyczyły 
spraw nauki, doktoryzowania asystentów, budowy nowego szpitala. Ten 
człowiek tylko tym żył. I jak się później okazało większość ich została 
zrealizowana. Naprawdę był tytanem pracy. Dla siebie nic nie chciał. 
Dowodem tego może być fakt, że kiedy miał się sprowadzić do Lublina 
to władze Akademii Medycznej zaproponowały mu piękne, pięciopoko-
jowe mieszkanie w nowym budynku i to w centrum miasta, przy ulicy 
Cichej. Po obejrzeniu profesor Gębala jednak z mieszkania zrezygnował 
a motywował tym, że dla dwóch osób jest to lokal po prostu zbyt duży. 
„Dla mnie i żony wystarczy dużo mniejsze pomieszczenie” – motywo-
wał. I znaleziono mu trzypokojowe mieszkanie, właśnie to, w sąsiedz-
twie mojego domu. Ale, po kilku latach, również z niego zrezygnował 
i poprosił o mniejsze dwupokojowe. I je otrzymał, ale już w innej dziel-
nicy Lublina. Na Kalinowszczyźnie. I dopiero był całkowicie zadowolo-
ny. Trochę dziwi taka postawa. 

Prof. Antoni Gębala był wzorowym studentem, zawsze chętnie po-
magał w nauce kolegom, ale jednocześnie niezwykle pilnym. Nie udzie-
lał się w  koleżeńskich spotkaniach. Jak mi opowiadał jego kolega ze 
studiów, późniejszy kierownik kliniki internistycznej UJ, prof. Tadeusz 
Chorzela, jednego razu spotkał go z  młodą panną. „Nazajutrz, przed 
wykładem zawołałem: Koledzy! Wczoraj widziałem Antosia z  panną 
na ulicy. Coś niebywałego”. Ogromne zdziwienie. Na to wstał ówczesny 
student Gębala i  zaczerwieniony tłumaczył się: „To przyjechała moja 
siostra i koniecznie chciała pójść do kina. I właśnie udawaliśmy się na 
seans”. No i co? Aż dziwne. 
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Grodzki Stanisław (1915-1977) uro-
dził się w Lublinie, był synem farmaceuty. 
Po ukończeniu w  roku 1935 Gimnazjum 
i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Warszawskiego im. Józefa 
Piłsudskiego (UJP), które przerwała woj-
na. W  czasie okupacji niemieckiej praco-
wał w szpitalu Jana Bożego przy ulicy Bo-
nifraterskiej 5 w  Lublinie. Chroniło go to 
przed wywiezieniem na roboty do Rzeszy, 
a jednocześnie uczył się zawodu. Po wojnie 

kończył studia na UMCS i w 1948 r. został lekarzem. Był lekarzem na 
oddziale gruźliczym tegoż szpitala. W 1961 r. obronił pracę doktorską, 
której promotorem była prof. Helena Mysakowska.

Niestety zachorował poważnie i  zmarł po operacji w  dniu 
27 maja 1977 r. Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy 
Lipowej. 

Dr Stanisław Grodzki był nie tylko doświadczonym ftyzjatrą ale zna-
nym melomanem. Nigdy nie opuszczał koncertów w filharmonii. Do-
brze opisał to prof. Tadeusz Kielanowski w swojej biograficznej książce: 
„Miałem jedynego w  życiu muzykalnego asystenta, kolegę Stanisława 
Grodzkiego, człowieka wielkich zalet umysłu i  charakteru: zmarł nie-
stety młodo na raka żołądka”4. Należy zaznaczyć, że dr Grodzki ożenił 
się w  rodzinie zaangażowanej w  dziedzinie muzycznej. Jego teściowa 
p. Łosakiewicz prowadziła szkołę baletu i nauki gry na fortepianie przy 
ul. Królewskiej 4. Po jej śmierci kontynuowała ją, ale w  innej formie, 
p. Maria, żona doktora. Szwagier był też znanym muzykiem. Czy doktor 
grał na jakimś instrumencie – nie wiem. Co było ciekawe, doktor nigdy 

4   Tadeusz Kielanowski. Prawie cały wiek dwudziesty. Krajowa Agencja Wydawnicza. 
Gdańsk. 1987, str. 231.
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nie poruszał z nami tematów muzycznych. Może nie uważał nas za god-
nych dyskusji. I chyba miał rację.

Dr Grodzki był człowiekiem dyskretnym. Przez dwa lata był przy-
dzielony do naszej kliniki i prowadził dwudziestoczterołóżkowy oddział 
dla chorych na gruźlicę. Mieścił się on w starym baraku (tzw. oddział 
piąty). Później umieszczono w nim III Klinikę Chorób Wewnętrznych. 
Miałem możność przez te dwa lata z nim pracować jako młodszy asy-
stent. Dopiero po roku dowiedzieliśmy się przypadkowo, że mężem jego 
siostry jest dr Jan Stocki, który był naszym głównym szefem. Mimo, że 
byli w bliskich stosunkach rodzinnych, nigdy o tym nie mówił.

Warto przytoczyć studenckie przeżycia dr Stanisława Grodzkiego 
w Warszawie. Często o nich opowiadał. Dotyczyły strajku studenckie-
go w roku 1936. Pretekstem blokady UJP była uroczystość, na której 
Edward Rydz Śmigły miał wręczoną przez prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego buławę marszałkowską. Organizacje studenckie uznały, że to 
publiczne wystąpienie miało charakter politycznego poparcia obozu 
sanacyjnego i w dniu 23 listopada 1936 r. podjęły blokadę uniwersy-
tetu. Był to strajk okupacyjny i uczestniczyło w nim około 1000 osób. 
Student Grodzki także wziął w  nim udział. Jak opowiadał Grodzki 
strajk był protestem nie tylko politycznym ale i ekonomicznym. Żą-
dano obniżki opłat za studia dla dzieci chłopskich i robotniczych oraz 
wprowadzenia numerus clausus. Wystąpiono przeciwko komunistom 
i  sanacji. Domagano się ograniczenia cenzury. Na bramie głównej 
uniwersytetu wywieszono kilka transparentów, w tym: „Żądamy get-
ta dla Żydów i obniżki opłat”. Władze miasta przysłały urzędnika dla 
pertraktacji. Nie podjęto rozmów. Studenci zażądali przyjścia główne-
go komendanta policji, bo tylko z nim będą rozmawiać. Tak ten fakt 
zapamiętałem. Zaznaczam, że początkowo policja nie wchodziła na 
teren uniwersytetu, tylko pilnowała wszystkich wejść. I  główny ko-
mendant przyszedł. Miano toczyć rozmowy i poproszono o zbliżenie 
do bramy głównej. Komendant usiłował się przywitać ze strajkującymi 
poprzez kratę bramy. Wtedy złapano go za obie ręce i nogi, wydźwi-
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gnięto w górę i biedak zawisł w powietrzu. Krzyczał, prosił, dużo obie-
cywał. Przypominał pająka wiszącego na utkanej przez siebie sieci. 
Nie wiem jak się to skończyło. Być może ten epizod spowodował re-
akcję szybką i zdecydowaną. Zamknięto uniwersytet. Szturm nastąpił 
w nocy 24/25 listopada 1936 r. Na teren uniwersytetu weszły specjalne 
oddziały policji. Działaniem tym władze pogwałciły eksterytorialność 
uniwersytetu. Wielu studentów zdążyło się zabarykadować w jednym 
z budynków. Policjanci wyważyli drzwi, wybili szyby w oknach i zalali 
pomieszczenie wodą z sikawek strażackich. Obezwładnionych studen-
tów przewieziono do więzienia na ul. Daniłłowiczowską. Aresztowano 
około 250 osób. Blokada uniwersytetu była protestem młodzieży, któ-
ra próbowała, w miarę swoich sił walczyć o lepszą i bardziej sprawie-
dliwą Polskę. Z niedowierzaniem słuchaliśmy wspomnień dr Grodz-
kiego. Były to lata pięćdziesiąte. Trudno nam było wyobrazić sobie, że 
można strajkować. A jednak późniejsze lata dowiodły, że można. Tak 
to opowiadanie zapamiętałem. Chyba wiernie. Nie rozumem tylko 
dlaczego pertraktowano z komendantem policji a nie z prezydentem 
Warszawy. A może pomyliłem osoby?
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Hirszfeld Ludwik (1889-1954) lekarz, 
immunolog, serolog, urodził się 5 sierpnia 
1889 r. w Warszawie. Studiował medycynę 
w  Würzburgu i  Berlinie. Po ukończeniu 
studiów został asystentem Instytutu Badań 
Raka w  Heidelbergu. Pracował też zakła-
dzie Higieny w Zurichu. Tam też się habi-
litował. Do jego wielkich osiągnięć należą 
prace nad grupami krwi (1907-1911) i od-
krycie prawa dziedziczenia grup krwi jako 
0, A, B, AB, przyjęte i obowiązujące na ca-
łym świecie od 1928 r.

W czasie I Wojny Światowej uczestniczył w zwalczaniu epidemii 
tyfusu plamistego w  Serbii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości do kraju powrócił w  1918 r. Współtworzył, a  potem praco-
wał w  Państwowym Instytucie Higieny w  Warszawie (1924-1939). 
W 1926 r. habilitował się po raz drugi w Warszawie. Profesorem zo-
stał w 1931 r. 

W czasie II Wojny Światowej przeniósł się do getta warszawskiego, 
gdzie w tajnym uniwersytecie wykładał i pracował naukowo. Leczył też 
mieszkańców getta powszechnie chorujących na tyfus plamisty. Poda-
wał im szczepionkę, przesłaną w tajemnicy ze Lwowa przez prof. Rudol-
fa Weigla. W lipcu 1942 r. uciekł z getta i ukrywał się na terenie Starej 
Miłosnej, a  także na wsi w  gospodarstwie Kuflika koło miejscowości 
Tłuszcz. Tam też napisał w 1943 r. książkę „Historia jednego życia”, któ-
ra ukazała się drukiem w 1946 r. W 1944 r. sprowadził się do Lublina 
i  tam pomagał w  tworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Jednak w 1945 r. przeniósł się do Wrocławia i tam w 1952 r. utworzył 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Zmarł w dniu 7 marca 1954 r. we Wrocławiu i został pochowany na 
tamtejszym cmentarzu.
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Do ulubionych powiedzeń prof. Ludwika Hirszfelda należały na-
stępujące sentencje:

1.  Tragizmem rodu ludzkiego jest, że na ogół człowiek jest mądry jed-
nostronnie, ale za to głupi wielostronnie.

2.  Należy być optymistą na początku swojej pracy, a krytycznym na jej 
końcu.

3.  Jedyną formą nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, jest ludzka 
życzliwość.

I tu przypomina mi się następująca historia. Dotyczy ona związ-
ku ze wspomnianą powyżej książką prof. Ludwika Hirszfelda „Histo-
ria jednego życia”, w której autor, zachęca do zakładania rodzin we 
wczesnym wieku i  jako przykład podaje siebie. Bo ożenił się mając 
lat dwadzieścia parę. Uważał, że we dwoje można znacznie więcej 
nauczyć się i dokonać niż pojedynczo. Zwłaszcza jeżeli nowożeńcy 
mają jednakowy zawód. Kiedy się ożeniłem, to mój kierownik prof. 
Aleksander Goldschmied złożył mi gratulacje i przy okazji opowie-
dział, że wprawdzie sam nie ma uprzedzeń, ale są kierownicy klinik 
i zakładów, którzy uważają, że młody pracownik nie powinien zakła-
dać rodziny. Na dowód tego przytoczył fakt, który mu się przydarzył. 
A było to tak. Po powrocie z tułaczki wojennej zgłosił się do, ówcze-
snego kierownika I Kliniki Chorób Wewnętrznych w Lublinie, prof. 
Jana Lubienieckiego (znanego kardiologa) z  prośbą o  zatrudnienie 
w charakterze asystenta lub adiunkta. Na to prof. Lubieniecki zapy-
tał: „A kolega zaś żonaty?” „Tak. Mam żonę i małe dziecko”. „Aha. 
To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Proszę złożyć podanie o pracę, 
a ja to wezmę do biurka i następnie przedstawię na najbliższej Radzie 
Wydziału”. Ówczesny doktor Aleksander Goldschmied ucieszył się 
z życzliwego przyjęcia i złożył podanie, które światła dziennego nie 
ujrzało. Już na drugi dzień koledzy zapytali go, jak został załatwiony 
a gdy dowiedzieli się, że padły słowa: „Złożę do biurka” – to wiedzieli 
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dobrze, że taki kandydat nie zostanie przyjęty do pracy. I tak się też 
stało. Goldschmied rozpoczął pracę w II Klinice Chorób Wewnętrz-
nych pod kierunkiem prof. Jakuba Węgierki, tam się habilitował, 
i po śmierci Lubienieckiego objął po nim kierownictwo kliniki. Mnie 
profesor ponownie zapewnił, że mój ożenek wcale mu nie przeszka-
dza. I bardzo dobrze, że oboje jesteśmy lekarzami. Tylko, oczywiście, 
muszę pracować i jak najszybciej uzyskać dyplom lekarza.
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Jacyna-Onyszkiewicz Tadeusz
(1906-1973) urodził się w  Dolinie, wojew. 
stanisławowskie, w  rodzinie urzędniczej. Po 
ukończeniu szkoły średniej (1924) rozpo-
czął studia na Wydziale Lekarskim UJK we 
Lwowie, które ukończył w  1930 r. uzysku-
jąc dyplom lekarza i stopień doktora wszech 
nauk lekarskich. Przed wojną pracował, jako 
asystent demonstrator w Katedrze Anatomii 
Opisowej, a  następnie jako starszy asystent 
w Klinice Chirurgii we Lwowie i jednocześnie 
był lekarzem przychodni chirurgicznej w jed-

nej z fabryk Lwowa. W czasie okupacji sowieckiej (1940-1941) był asysten-
tem w  Klinice Chirurgicznej Fakulteckiej Medinstytutu we Lwowie. Na-
tomiast w czasie okupacji niemieckiej pracował w Szpitalu Powszechnym 
i jednocześnie był chirurgiem Centralnej Przychodni Kolejowej we Lwowie. 
Od sierpnia do listopada 1944 r. był kierownikiem I Kliniki Medinstytu-
tu. Został zmobilizowany, i po przybyciu do kraju jako major, mianowany 
Naczelnym Chirurgiem Okręgu Wojskowego w Lublinie. Jednocześnie de-
cyzją Rady Wydziału UMCS (12 maja 1945 r.) został upoważniony do pro-
wadzenia wykładów z chirurgii urazowej i wojennej. W dniu 11 listopada 
1945 r. otworzył przy oddziale chorób płuc i gruźlicy, w szpitalu Jana Bo-
żego w Lublinie, 25-cio łóżkowy oddział chirurgiczny, i został jego kierow-
nikiem. Następnie oddział ten w 1946 r. został przeniesiony do głównego 
budynku i powiększony do 40 łóżek, a później przemianowany na I Klinikę 
Chirurgii Ogólnej. Od początku swego działania klinika prezentowała peł-
ny profil świadczeń chirurgicznych. 

W wieku 38 lat Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz rozpoczął w Lubli-
nie tworzenie szkoły chirurgicznej na bazie doświadczeń i wiedzy na-
bytej w szkole chirurgicznej profesorów Hilarego Schramma i Tadeusza 
Ostrowskiego oraz własnych możliwości operacyjnych. Do śmierci 
w 1973 r. był kierownikiem I Kliniki Chirurgii Ogólnej.
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Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz habilitował się w 1948 r., w 1953 r. zo-
stał profesorem nadzwyczajnym a w 1964 r. profesorem zwyczajnym. Przez 
pewien czas był prorektorem Akademii Medycznej w Lublinie, dyrektorem 
Instytutu Chirurgii oraz prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich5.

Żona Stefania była lekarzem ftyzjopediatrą, syn Zdzisław ginekolo-
giem, córka Teresa nauczycielem szkół średnich.

Moje spotkania z  profesorem Tadeuszem Jacyną-Onyszkiewiczem 
ograniczają się do konsultacji zawodowych, a  także spotkań w  czasie 
urlopów. W miesiącach letnich nasze urlopy spędzaliśmy na półwyspie 
Hel (Jurata, Jastarnia), spotykaliśmy się na spacerach i z żoną bywaliśmy 
zapraszani do kawiarni na pogawędki. Profesor barwnie opowiadał o stu-
diach i pracy we Lwowie. O trudnościach jakie miewał jako młody lekarz 
i o życiu kulturalnym w tym mieście. W tym miejscu należy zauważyć, że 
zasadnicza medyczna kadra profesorska w Lublinie wywodziła się głów-
nie ze Lwowa. Uczyli nas tacy profesorowie jak: Tadeusz Kielanowski, Ta-
deusz Krwawicz, Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz, Stanisław Liebhart, Wie-
sław Hołobut, Stanisław Grzycki, Marian Godlewicz, Mieczysław Kędra, 
Alfred Roman Tuszkiewicz, Mieczysław Gamski, Janina Opieńska-Blaut, 
Wiktor Stein, Ludwik Fleck, Witold Dżułyński. A to jeszcze nie jest kom-
pletna lista znakomitych uczonych z tego ośrodka akademickiego. Śmiało 
można więc stwierdzić, że profesorowie ze Lwowa ustanowili podwaliny 
pod lubelską kadrę medyczną.

5   Jerzy Jakubowicz, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – 50 lat. Wyd. 
Akad. Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola. Lublin 1914.
Andrzej Wróbel, Naukowe Medyczno-Farmaceutyczne Lwowsko-Kresowe Związki z Lu-
blinem i Lubelszczyzną. Lub. Druk. „Alf-Graf ”. Lublin 2000, str. 31.
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Jaczewski Kazimierz (1862-1934) 
urodził się w Wilkowie k. Konina i był sy-
nem urzędnika powiatowego. Szkołę śred-
nią ukończył w Warszawie i tam w 1897 r. 
Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów 
przeniósł się do Lublina i  rozpoczął pracę 
w szpitalu im. św. Wincentego a Paulo, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne, 
aż do stanowiska dyrektora. Stanowisko to 
umożliwiło mu modernizację szpitala. Wal-
nie przyczynił się do rozwoju tej placówki 

leczniczej. Wsławił się m.in. zakupem pierwszego w  Lublinie aparatu 
rentgenowskiego i otwarcie takiej pracowni, oraz stworzył laboratorium 
kliniczne szpitala. Otworzył też oddział skórno-wenerologiczny, które-
go ordynatorem był przez wiele lat.

Dr Kazimierz Jaczewski brał czynny udział w  licznych konferen-
cjach naukowych; w tym w Wiedniu, Paryżu, Londynie. Wyjazdy te po-
zwoliły mu na wprowadzenie nowych metod leczniczych, także w lecze-
niu gruźlicy. Pisał i ogłaszał prace naukowe w pismach specjalistycznych 
i popularnych. 

Dr Kazimierz Jaczewski był członkiem wielu stowarzyszeń. I  tak 
w latach 1897-1910 był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego 
i był jego honorowym członkiem, zorganizował, i był członkiem władz 
Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego, 
a w 1925 r. założył Lubelski Oddział Towarzystwa Dermatologicznego6. 

Zmarł 1 marca 1934 r. i  został pochowany w  Lublinie przy ulicy 
Lipowej. Należy zaznaczyć, że jego grób jest zadbany i  pieczołowicie 
konserwowany. Przed nagrobkiem stoi tablica opisująca jego działal-
ność na terenie Lublina.

6  Radzik Tadeusz, Skarbek Jan, Witusik Adam. Słownik biograficzny miasta Lublina. Tom 
pierwszy. Wydawnictwo UMCS. Lublin 1993, str. 13.
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W uznaniu zasług i dla uczczenia osoby dr Kazimierza Jaczewskie-
go w 1960 r. władze miasta Lublina nazwały jego imieniem ulicę, przy 
której obecnie jest postawiony Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 4 oraz Szpital Onkologiczny im. Jana z  Dukli a  na ścianie budyn-
ku szpitala (obecnej Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii 
Dziecięcej UM) wmurowano jemu poświęconą tablicę pamiątkową. 

Dr Kazimierz Jaczewski był znanym działaczem społeczno-kultu-
ralnym. Aktywnie wspierał różne instytucje i stowarzyszenia. Udzielał 
się w  Towarzystwie Szerzenia Oświaty „Światło”, gdzie w  1907 r. był 
członkiem zarządu, pracował w Uniwersytecie dla Wszystkich (1907), 
był współzałożycielem towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieroni-
ma Łopacińskiego. Szczególnie wyróżnił się jako aktywista w takich sto-
warzyszeniach jak Lubelskie Towarzystwo Literacko-Naukowe, Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Towarzystwo Miłośników 
Książek.
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Jarząb Józef (1899-1961) urodził się 
w  miejscowości Krużlowa koło Nowe-
go Sącza. W  tym mieście ukończył szkołę 
średnią. Rozpoczął studia medyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim ale dyplom 
uzyskał w  1922 r. na Uniwersytecie War-
szawskim. Przeniósł się do Lwowa, gdzie 
był asystentem u  prof. Antoniego Cie-
szyńskiego w  Katedrze Stomatologii UJK. 
W 1929 r. rozpoczął pracę w Poznaniu jako 
kierownik wydziału stomatologicznego. 
W tym czasie zorganizował też Poliklinikę 

Studencką. Doktorat otrzymał na uniwersytecie w Rostocku. Z chwilą 
wybuchu wojny uciekł z rodziną do Tarnowa, a po pewnym czasie za-
mieszkał w Krakowie. Po wojnie pracował w Łodzi i był kierownikiem 
Katedry Ortodoncji i  jednocześnie dziekanem w Uniwersytecie Łódz-
kim. W 1947 r. zamieszkał w Lublinie, gdzie pracował w Akademii Me-
dycznej i w 1956 r. otrzymał tytuł profesora. W tym mieście zrobił wiele 
dla nauki i leczenia schorzeń jamy ustnej. Można śmiało powiedzieć, że 
był ojcem lubelskiej stomatologii. Oprócz zorganizowania kliniki sto-
matologicznej założył Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Stoma-
tologicznego.

Jego córka Grażyna Jarząb jest znanym profesorem specjalistą w za-
kresie chirurgii stomatologicznej.

Ja też jako student przyczyniłem się trochę do powstania lubelskiej 
stomatologii. Jak już wspomniałem w 1947 r. przyjechał do Lublina prof. 
Józef Jarząb i otworzył pierwszy dla studentów gabinet stomatologiczny, 
który mieścił się w gmachu UMCS na Placu Litewskim pod nr 5. Była 
to skromna pracownia, gdzie studenci medycyny rozpoczęli uczenie się 
podstaw stomatologii. Wkrótce jednak miasto przydzieliło uniwersyte-
towi zdewastowany budynek przy ulicy Lubartowskiej 58. Poprzednio 
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mieściła się w nim fabryka wag Hessa. Obiekt był w opłakanym stanie. 
Właściwie to stały tylko zewnętrzne ściany, ale bez okien i drzwi. We-
wnątrz budynku były uszkodzone schody, a właściwie to raczej zacho-
wały się tylko ich fragmenty. Wiele podestów było zaczepionych tylko 
na wewnętrznej ścianie kamienicy. Żeby dostać się na drugie piętro mu-
siało się wykonać wiele niebezpiecznych czynności. A w środku, w po-
kojach nie było podłóg, leżały sterty gruzu. I do tego usuwania tynków 
i cegieł użyto właśnie studentów z najmłodszych lat. Tym sposobem za-
pewniono sobie bezpłatnych robotników. Ze względów bezpieczeństwa, 
do pracy na piętrach wysłano tylko chłopców. Dziewczęta pracowały na 
parterze. Po przedostaniu się na piętro wybieraliśmy gołymi rękami gruz 
i  zrzucaliśmy go na parter, oczywiście po uprzednim zawiadomieniu 
o przesyłce. Następnie studentki zbierały go do taczek i zostawał prze-
wieziony na podwórze. Nie przypominam sobie, kto pchał taczki. Być 
może chłopcy. Takie to były pierwsze nasze „ćwiczenia” ze stomatologii. 
Właściwie tę robotę wykonywaliśmy chętnie, bo wiedzieliśmy, że wkrót-
ce będziemy w tym gmachu mieli prawdziwą naukę. Każdy student miał 
kartę z potwierdzeniem wykonanej pracy, a warunkiem zaliczenia roku 
studiów była, wypisana na jej podstawie, adnotacja w  indeksie. Taka 
pieczątka z napisem: „Odgruzowywał stomatologię”. I taki zapis był nie-
zbędny do uzyskania podpisu. W 1950 r. ukończono remont i gmach 
został przystosowany do zajęć studenckich. Na najwyższym piętrze było 
nawet kilka łóżek dla chorych wymagających hospitalizacji.

Moje ćwiczenia ze stomatologii odbyłem już we wspomnianym bu-
dynku, dobrze wyposażonym w sprzęt. I tu powinienem przytoczyć do-
syć komiczne wydarzenie. Moja grupa studencka liczyła 20 osób, które 
na ćwiczenia stawiły się w komplecie. W poczekalni, na zabiegi stoma-
tologiczne, czekała podobna liczba pacjentów. Przerabianym tematem 
było rwanie zębów. Najpierw, oddzielnie, tylko dla nas, profesor szcze-
gółowo przez kwadrans omówił, jakie zęby należy usuwać, dlaczego na-
leży to robić i jak należy wykonać zabieg. Zaznaczył, że pierwszy zabieg 
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wykona osobiście, a następne to będziemy wykonywali wspólnie, pod 
jego kierunkiem. Po tym wstępie polecił wezwać pierwszego chorego. 
Pielęgniarka otworzyła drzwi do poczekalni, a tam o dziwo, nie było ni-
kogo. A przecież nie tak dawno było wielu czekających. Pomieszczenie 
było puste. Czyli krótko mówiąc ćwiczenia nie będą mogły się odbyć. 
A stało się to dlatego, że pacjenci dowiedzieli się, że zabiegi będą wyko-
nywane przez studentów. Po prostu bali się. Popatrzyliśmy przez okno, 
a tam na dole, na podwórzu, spacerowali wszyscy nasi chorzy. Profesor 
się zdenerwował. Wysłał pielęgniarkę żeby oświadczyła im, że jeżeli na-
tychmiast nie powrócą, to zostaną skreśleni z listy chorych i nigdy nie 
będą się mogli leczyć w klinice. Groźba częściowo poskutkowała. Po-
wróciło kilku. Inni poszli do domów.

Zabieg wykonany przez profesora przebiegł sprawnie. Następny 
miał wykonać kolega R.N., chłopisko prawie dwumetrowej wysokości. 
Zdenerwowany trzymał mocno narzędzie, ale nie mógł trafić nim do 
otwartej szeroko jamy ustnej. Wymachiwał tymi „obcążkami” przed 
twarzą pacjenta, niby cepem. Prawie uderzał chorego w nos. Wywołało 
to śmiech przyglądających się kolegów. Profesor spojrzał na nas groź-
nie. Zrobiło się cicho. Przytrzymał rękę studenta i wspólnie usunęli ząb. 
„Niech się kolega nie denerwuje. Prawie każdy, kto robi zabieg po raz 
pierwszy, zachowuje się podobnie”. Pocieszył delikwenta. Poproszono 
następnego. Tym razem kazano to zrobić mnie. Z  wielkim strachem 
przystąpiłem do wykonania zadania. Jakoś mi poszło. Nawet dobrze. 
Może dlatego, że już wcześniej, na praktyce studenckiej w Jaśle, to dwa 
razy rwałem „spróchniałe” zęby. Takie było moje pierwsze, właściwe, 
spotkanie z  praktyczną stomatologią. Później dalej mieliśmy ćwicze-
nia ze stomatologii, ale już nie wykonywałem żadnych zabiegów. Może 
szkoda. Dodam jeszcze, że nie mieliśmy egzaminu z tej dziedziny. Było 
tylko zaliczenie. I chyba dlatego nie przykładałem się zbytnio do nauki 
w tej gałęzi medycyny.
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Kaczyński Mieczysław (1906-1985) 
urodził się 13 września 1906 r. w  War-
szawie. Po ukończeniu gimnazjum im. 
Władysława IV studiował na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 
i w 1931 r. uzyskał tytuł lekarza. W 1934 r. 
został asystentem w  warszawskiej Klinice 
Psychiatrii, kierowanej przez prof. Jana Ma-
zurkiewicza. Doktoryzował się w  1936 r. 
a w 1946 r. habilitował. W okresie okupacji 
angażował się w tajne nauczanie studentów 
medycyny. Po śmierci, swojego nauczycie-

la, prof. Jana Mazurkiewicza w roku 1947 kierował Kliniką Psychiatrii 
w Tworkach. W 1950 r. przybył do Lublina i został kierownikiem Kliniki 
Psychiatrii, którą kierował do roku 1971. Klinika mieści się w dzielnicy 
Abramowice, ul Abramowicka 2.

Główną domeną działalności naukowej prof. Mieczysława Kaczyń-
skiego były zaburzenia wczesnej schizofrenii i w tej dziedzinie psychia-
trii był wybitnym znawcą tej grupy schorzeń. Niestety prace naukowe 
profesora nie uwzględniały wiodącej roli pawłowowskiej odruchowości 
warunkowej w psychiatrii i dlatego nie miały szans na opublikowanie. 
W Lublinie zmodernizował szpital, otworzył nowe oddziały, był twór-
cą nowoczesnej Lubelskiej Szkoły Psychiatrii. W podzięce za te prace 
dzisiejszy Szpital Psychiatryczny nosi jego imię. Ustalono też nagrodę 
naukową im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Nagroda jest przyzna-
wana co trzy lata i jej celem jest promowanie rozwoju polskiej psychia-
trii. W 1971 r. profesor Kaczyński przeszedł na emeryturę i wyjechał do 
przebywających w USA córki i  syna. Zmarł nagle 27 kwietnia 1985 r. 
i jest pochowany w Kennewick w stanie Washington7.

7  Jakubowicz Jerzy. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego. Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lublinie. Wydawnictwo Akademickie  
im. W. Pola. Lublin 2015, str. 33.
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Mój rok studiów był pierwszym, na którym prof. Mieczysław Ka-
czyński rozpoczął wykłady w  Lublinie. Chodziliśmy na nie wszyscy. 
Każdy wykład był niezwykle starannie opracowany, podany pięknym 
językiem, temat był przedstawiony w sposób prosty, a jednocześnie su-
gestywny. Był przykładem precyzyjnego krasomówstwa. Nic dziwnego, 
że na wykłady chodzili także studenci innych lat, a nawet lekarze inte-
resujący się psychiatrią. Tymi wykładami prof. Kaczyński szybko zyskał 
mir w  lubelskim środowisku. Być może z  tego powodu trzech moich 
kolegów zdecydowało się zostać lekarzami psychiatrii. Przy okazyjnych 
spotkaniach zawsze, o swoim szefie, wypowiadali się z wielkim entuzja-
zmem i szacunkiem.

Prof. Mieczysław Kaczyński zasłynął też tym, że przeszedł na 
emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku przewidzianego przez ustawę. 
Przecież, jako profesor mógł pracować do 70-go roku życia, bo takie 
były możliwości. I  tak zresztą wszyscy profesorowie czynili i  czynią 
do dzisiaj. Fakt ten był nawet komentowany w  Ministerstwie Zdro-
wia, i jak opowiadał mi ówczesny pierwszy sekretarz PZPR Akademii  
Medycznej, czyli członek partii rządzącej, był on w tej sprawie tam za-
pytywany. Profesor po prostu uważał, że spełnił swoją rolę jako lekarz, 
nauczyciel, naukowiec i wychowawca. 

Pewnego razu wielce zdenerwowany żalił się asystentom: „Pa-
nowie! Idę wczoraj przez Plac Litewski i  widzę jak jeden z  naszych 
kolegów się alkoholizuje. To naprawdę nie jest godne przyzwoitego 
człowieka, a tym bardziej lekarza”. Kiedy, przy okazji, zapytałem moje-
go kolegę, Tadeusza Drwala, kto wprawił profesora w tak wielkie zde-
nerwowanie, odpowiedział: „Słuchaj. To chodzi o mnie. A stało się to 
w letni, upalny dzień lipcowy. Po prostu miałem pragnienie i napiłem 
się piwa. I profesor zauważył mnie przy budce z piwem. Miałem pe-
cha”. A od siebie dodam, że z całą pewnością Tadzio nie był alkoho-
likiem. Ale profesor Kaczyński był zagorzałym przeciwnikiem picia 
alkoholu, pod każdą postacią.
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O  tej awersji profesora do alkoholu dobrze wiedzieli asystenci. 
I dlatego w czasie jednego z posiedzeń naukowo-szkoleniowych, jakie 
stale odbywały się w klinice, na stół obrad dr Skaruch wypuścił białą 
myszkę, która powędrowała w  stronę profesora Kaczyńskiego. Pro-
fesor przyglądał jej się dosyć długo. Tak z niedowierzaniem. W koń-
cu zapytał: „Czy koledzy także widzą białą myszkę?” Wszyscy kręcili 
przecząco głowami. „Bo ja tak. Nie wiem, co się dzieje? A  przecież 
jestem abstynentem. I nie powinienem mieć delirium tremens.” Deli-
rium czyli tzw. „białej gorączki”, majaczenia alkoholowego, spotyka-
nego u nałogowych alkoholików, którym w czasie głodu alkoholowego 
wydaje się, że widzą białe myszy.
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Kędra Mieczysław (1914-1976) uro-
dził się we wsi Humniska w obecnym wo-
jewództwie podkarpackim. Maturę uzy-
skał w  mieście powiatowym Brzozowie. 
Studia medyczne ukończył we Lwowie 
w  roku 1938 i  w  tym samym roku dokto-
ryzował się. Przez rok pracował w Iwoniczu 
w  „Sanato” a  w  czasie wojny na oddziale 
internistycznym w  Krakowie przy ul. Bo-
nifratrów, gdzie kierownikiem był znany 
wiedeński hematolog Heilmeyer a jego po-
mocnikiem, późniejszy profesor, dr Edward 

Szczeklik. Następne lata profesor Kędra pracował we Wrocławiu oraz 
w różnych jednostkach wojskowych, a także przez jakiś czas, prowadził 
oddział internistyczny Centralnego Szpitala Wojskowego w Warszawie 
przy ul. Koszykowej. Był też Naczelnym Internistą Wojska Polskiego. 
W 1956 r. został zdemobilizowany i przeniósł się do Lublina gdzie objął 
kierownictwo I  Kliniki Chorób Wewnętrznych. Od razu spowodował 
ferment niezwykle korzystny dla całego środowiska akademickiego. Za-
prowadził porządek w klinice, zabronił leżenia chorych na korytarzu, 
zmniejszył czas pobytu pacjenta w szpitalu. Dzięki temu w klinice za-
panował ład i porządek, i  łatwiej było utrzymać czystość. Krótko mó-
wiąc nastąpiła „mała rewolucja” z wyraźną korzyścią dla chorego. Asy-
stentów, czyli nas, zmusił do osobistego wykonywania laboratoryjnych 
badań diagnostycznych takich jak morfologia krwi, OB., badanie treści 
żołądkowej i dwunastniczej, analizy moczu. Oczywiście spowodowało 
to, że asystenci mieli znacznie więcej pracy. Wpłynęło jednak korzystnie 
na zrozumienie patologii choroby, pozwoliło na szybkie, właściwe usta-
lenie rozpoznania, chroniło przed pomyłkami, a jednocześnie skracało 
czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Bardzo szybko profesor Kędra zyskał mir w  środowisku akade-
mickim. Inne kliniki zaczęły przyjmować naszą organizację pracy.  
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Nie oznacza to jednak, że profesor miał łatwe życie. Często publicznie 
wyrażał swoje niezadowolenie i krytykował kierowników innych klinik. 
Powodowało to, że nie mógł mieć wielu przyjaciół. Był więc ceniony, ale 
trzymano się od niego z dystansem. Często miewał pretensje do chirur-
gów, zwłaszcza gdy pacjent miał powikłania po operacji lub nie został 
zdyskwalifikowany do zabiegu. Wtedy kierował chorych do innych kli-
nik w kraju, co oczywiście było przez miejscowe środowisko odpowied-
nio oceniane.

Bardzo wiele wysiłku profesor poświęcał kształceniu asystentów. 
Wprowadził cotygodniowe posiedzenia naukowe, nakazał zdania egza-
minów specjalistycznych, ukończenia przewodów doktorskich, druko-
wania prac naukowych. I  zażądał, żeby kadra asystencka w  ciągu paru 
lat spełniła te warunki. Wymagało to wytrwałości i stałej, usilnej pracy. 
Zresztą sam był też doskonałym wzorem takiego postępowania. Niestety, 
nie wszystkich było na to stać. Musieli odejść. Przeważnie z obopólnym 
zadowoleniem. Dlatego po pewnym czasie z dwudziesto dwu osobowego 
zespołu zostało nas tylko dwóch. Ja i późniejszy docent Henryk Florkie-
wicz.

Z  profesorem Kędrą przeżyłem wspólnie wiele niecodziennych 
sytuacji. Niejednokrotnie wyglądały one na zabawne. Przytoczę jed-
ną z nich. Wymaga to jednak dosyć długiego przygotowania. Bo tylko 
w ten sposób można zrozumieć atmosferę tamtych czasów.

Profesor Kędra studentów pytał dosyć nerwowo i nie zawsze grzecz-
nie. Profesor żądał odpowiedzi konkretnych. Student miał myśleć logicz-
nie i wykazać się pewnym schematem odpowiedzi. Musiał chociaż trochę 
znać podstawowe teoretyczne wiadomości, umieć przeprowadzić wywiad, 
przedstawić korzyści z badania fizycznego pacjenta, zaproponować badania 
pomocnicze i sposób leczenia oraz omówić powikłania. Należało to podać 
w sposób zwięzły, niemal wyliczając „na palcach”. Wszystko to jest stale po-
trzebne każdemu lekarzowi. „Nie będę ich pytał o „diabła na końcu szpilki” 
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tylko o to z czym będą się stale spotykali” – mawiał profesor. Jeżeli zdający 
mówił właściwie, w przedstawiony powyżej sposób, profesor często przery-
wał odpowiedź, zadawał następne pytania i niejednokrotnie już po kilku-
nastu minutach student wychodził z egzaminu z notą bardzo dobrą. Sytu-
acja przedstawiała się gorzej, jeżeli zdający nie znał odpowiedzi na zadane 
pytania, a swoją niewiedzę usiłował ukryć poprzez „kwieciste” wysławianie 
się. Czyli, jak to mówi się popularnie, „lał wodę”. W takich przypadkach eg-
zamin również kończył się szybko, ale z negatywnym skutkiem. Podobnie 
przebiegał egzamin z chirurgii u profesora Tadeusza Jacyny-Onyszkiewi-
cza. Dlatego wśród studentów kursowało powiedzenie, że jeżeli w dzieka-
nacie wylosują sobie tych dwóch egzaminatorów, to można było śmiało po-
wiedzieć, że używając języka sportowego, rok akademicki mają załatwiony, 
przez K–O (Kędra-Onyszkiewicz). 

W sytuacjach, gdy student zdawał egzamin po raz kolejny i groziło 
mu powtarzanie roku to bywało, że profesor prosił mnie na świadka asy-
stującego przy pytaniu. Chodziło o to, żeby zdający nie mógł tłumaczyć 
się przed dziekanem, że był pytany w  sposób tendencyjny i  stresujący. 
W związku z tym przypomina mi się następująca zabawna sytuacja. Żeby 
ją lepiej zrozumieć muszę jednak przekazać pewne wyjaśnienie. Otóż 
po wojnie w służbie zdrowia pracowało wielu felczerów. Swoje dyplomy 
uzyskali po ukończeniu szkoły felczerskiej, która przez jakiś czas funkcjo-
nowała w Lublinie, albo też po zaliczeniu kursów felczerskich w wojsku, 
w czasie frontu. Ażeby umożliwić uzyskanie dyplomu lekarza władze po-
stanowiły im pomóc poprzez przyjęcie na studia bez zdawania egzaminu 
wstępnego. Był to rodzaj pewnej rekompensaty za pracę w trudnych tere-
nowych warunkach. Wielu z tego skorzystało i chyba wszyscy medycy-
nę ukończyli. Wkrótce jednak okazało się, że na egzaminach otrzymują 
oni noty znacznie niższe niż ci, którzy na studia przyszli bezpośrednio 
po szkole średniej. Wielu dawnych felczerów zostało później wspaniałymi 
lekarzami, a kilku pracowało jako profesorowie naszej Akademii Medycz-
nej. Znam też innych jako doskonałych ordynatorów szpitali. Ale faktem 
też jest, że wielu studia ukończyło z wielkim trudem, z ledwością. Z tym 
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wiąże się to opowiadanie. Pewnego poranka profesor zlecił mi asystowanie 
przy egzaminie studenta, jednocześnie felczera, który po raz kolejny nie 
mógł zaliczyć interny. Groziło mu powtarzanie roku, a może nawet usu-
nięcie ze studiów. Siedziałem więc na swoim krześle pod piecem, z tyłu 
zdającego, ażeby go nie peszyć. Nie pamiętam jakie było pierwsze pytanie 
ale wiem dobrze, że nie odpowiedział w sposób wystarczający i widzia-
łem, że profesor kręci się na krześle zniecierpliwiony, poprawia i przekłada 
nerwowo papiery na biurku. Byłem niemal pewny, że egzamin nie będzie 
zaliczony. Drugie pytanie pamiętam doskonale: „Dieta u osoby z kamicą 
żółciową”. No to już proste. Przecież zdający prowadzi ośrodek zdrowia 
w podlubelskiej miejscowości i ma tam wiele kobiet z tym schorzeniem. 
Niestety. Jest pewna odpowiedź, ale nie na zadany temat. Całkiem bez 
sensu. Kluczy, mota, plecie, stęka „jak Piekarski na mękach”. Profesorowi 
chodzi o to, że nie powinno spożywać się jajek. Nie chce jednak kończyć 
egzaminu, i żeby w jakiś sposób pomóc delikwentowi, podsuwa pytanie: 
„No, proszę pana, a skąd się bierze kura?” A wtedy pada szybka, niemal 
tryumfująca odpowiedź: „Z koguta”. Obaj podskoczyliśmy na krzesłach 
i  ryknęli śmiechem. „Daj pan indeks!”. O dziwo – stopień dostateczny. 
Student wypadł na korytarz. „Kolego – powiedział do mnie profesor – nic 
z niego więcej nie wykrzeszę. To nieuk. Wolałbym tłuc kamienie na szosie 
niż takich pytać. To rzucanie grochem o ścianę. Niech go Bóg ma w swojej 
opiece”. Na korytarzu szczęśliwy delikwent z zadowoleniem oglądał wpi-
saną notę i zabierał się do wyjścia. Można śmiało powiedzieć, że na jego 
twarzy rysował się pełny relaks. „Czy nie domyśla się kolega, o co profesor 
pytał?”. „Nie mam najmniejszego pojęcia, o co mu chodziło?” „Przecież 
o to, że nie powinno się spożywać jajek, bo żółtka obkurczają woreczek 
żółciowy i w ten sposób można wywołać atak kamicy żółciowej”. „No to 
chyba palnąłem straszne głupstwo”. „Chyba”.
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Kielanowski Tadeusz Michał 
(1905-1992) urodził się we Lwowie w  ro-
dzinie lekarskiej. Ojciec i dziadek, ze stro-
ny matki byli lekarzami, potomkami zu-
bożałych rodzin ziemiańskich. Przez kilka 
lat mieszkał i  uczył się we Francji i  tam 
w  1923 r. zdał maturę. Początkowo stu-
diował w  Paryżu prawo i  nadobowiązko-
wo nauki polityczne, które po kilku latach 
zarzucił. Medycynę zaczął studiować we 
Lwowie (UJK), i  jako doktor wszech nauk 
lekarskich otrzymał dyplom w 1931 r. Po-

czątkowo rozpoczął pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej (kierow-
nik prof. Witold Nowicki), a następnie był asystentem w Klinice Chorób 
Wewnętrznych (kierownik prof. Roman Rencki). W styczniu 1945 r. ha-
bilitował się na UMCS w Lublinie.

Prof. Tadeusz Kielanowski był wybitnym polskim ftyzjatrą i za-
służonym nauczycielem akademickim. Całe swoje życie poświęcił 
pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i  społecznej. Wypeł-
niał ją z pasją i oddaniem, a zawsze w imię niesienia pomocy cierpią-
cemu człowiekowi. Był autorem wielu publikacji zarówno o tematy-
ce ściśle medycznej jak i z pogranicza medycyny, etyki, moralności. 
Do najbardziej popularnych należały: „Odpowiedzialność uczo-
nych”, „Rozmyślania o przemijaniu”, „Prawie cały wiek dwudziesty”. 
Był członkiem Francuskiej Akademii Nauk Medycznych, Światowej 
Akademii Sztuki i Nauki, doktorem honoris causa dwóch akademii 
medycznych. Brał udział w batalii o uregulowanie prawne idei świa-
domego macierzyństwa, stworzenie Telefonu Zaufania oraz przez 
wiele lat współpracował z Towarzystwem Krzewienia Kultury Świec-
kiej. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego oraz rektorem UMCS 
w Lublinie, a później rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku, 
którą zresztą zorganizował. W  Lublinie prof. Tadeusz Kielanowski 
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początkowo był kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej 
a następnie Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMCS. Przed przejściem 
na emeryturę przez kilka lat był też kierownikiem Kliniki Chorób 
Płuc i Gruźlicy w Gdańsku.

Kiedy w 1946 r. rozpocząłem studia medyczne prof. Tadeusz Kie-
lanowski był naszym dziekanem. Od razu zauważyłem, że on, a także 
i rektor Henryk Raabe, traktują nas jak młodszych kolegów. To było nie-
samowite. Bo w szkole to zawsze był dystans: profesor – uczeń. Na trze-
cim roku studiów Kielanowski wykładał nam patologię fizjologiczną, 
którą u niego zdawałem. Egzamin przebiegł mi sprawnie, w kulturalnej 
atmosferze. Chociaż pytania były skrupulatnie egzekwowane. Otrzyma-
łem „czwórkę”. Ale w kilka dni później, ku mojemu zdziwieniu, dwie 
koleżanki zdały go w niecodzienny sposób. Zostały poproszone do po-
bliskiej cukierni, poczęstowane kawą, potraktowane nieobowiązującą 
rozmową, tylko trochę „zahaczającą” o zdawany temat i otrzymały noty 
bardzo dobre. Same nawet były zaskoczone takim trybem zdawania. Za-
zdrościliśmy im.

W czerwcu 1949 r. prof. Kielanowski miał trudną sytuację, bo, 
jako od rektora, zażądano od niego relegowania ze studiów kilku 
studentów. Chodziło o zajście, jakie miało miejsce w czasie procesji 
Bożego Ciała kiedy to pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego (UBP) sprowokowali incydent wjechania małym samochodem 
„łazikiem” w  tłum śpiewających kobiet. Zrobili to celowo. Zdener-
wowany, modlący się, tłum zareagował wywróceniem samochodu 
i zmusił załogę do ucieczki, przy czym nikomu nic złego się nie sta-
ło. Za ten incydent obciążono studentów. Mimo, że w miejscu zaj-
ścia ich tam nie było. Obciążono tych, co brali udział w procesji i na 
ramieniu mieli poprzypinane białe albo ciemnoczerwone czapki, 
takie bordowe, jakie nosiliśmy. Niektórych aresztowano i zażądano 
od rektora relegowania ich ze studiów. Prof. Kielanowski tłumaczył 
w Komitecie Wojewódzkim PZPR, że nie przysługuje mu takie pra-
wo, a student może być relegowany tylko na wniosek komisji dyscy-
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plinarnej, istniejącej przy każdym uniwersytecie. Tłumaczenia nie 
pomogły. Listę usuniętych, podpisał bezprawnie, partyjny prorektor 
Józef Parnas. Z naszego roku studiów usunięto dwóch studentów - 
Leszka Izbickiego i Zbigniewa Totha. W kilka lat później Leszek opo-
wiedział mi w jakich okolicznościach przestał być studentem naszej 
uczelni. „Poproszono nas, tych kilku delikwentów, na posiedzenie 
Rady Wydziału. Rektor Kielanowski poinformował, że od dzisiaj 
przestajemy studiować w UMCS. Ale dodał, że porozumiał się z rek-
torem Uniwersytetu Gdańskiego, i tam możemy dalej kontynuować 
naukę. „A  tu – dodał - i  z  bocznej kieszeni marynarki wyciągnął 
kopertę – macie pieniądze, które zebraliśmy między sobą, żeby wam 
starczyło na bilet do Gdańska”. „Piękne, co? Tylko wielkoduszni pro-
fesorowie mogli zdobyć się na taki gest. A przecież wiedzieli co może 
im za to grozić.

Prof. Tadeusz Kielanowski rektorem UMCS był krótko. Na wniosek 
ministra oświaty i ministra zdrowia został przeniesiony do Białegosto-
ku, gdzie rozpoczął tworzenie Akademii Medycznej.

Inną niecodzienną sytuację opisuje prof. Kielanowski. A było to 
w Londynie, gdzie był jednym z członków oficjalnej delegacji pro-
fesorów polskich uniwersytetów. W  czasie koleżeńskiego przyjęcia 
wśród miejscowej polonii nastąpiło takie dziwne wydarzenie. Przy-
pomniała mu się siostra dawnej koleżanki ze studiów we Lwowie. 
Tak to opisuje w  swojej biograficznej książce: „Dzidzia Oblerówna 
rzuciła mi się na szyję i ściskała z niezwykłą serdecznością. Nie wie-
działem dlaczego. Była wprawdzie miłą dziewczyną, ale nie łączyła 
mnie z nią żadna szczególna przyjaźń, żaden flirt. Otóż wyznała mi, 
że ukrywając się we Lwowie, ciągle o  mnie myślała, i  że w  dużym 
stopniu mnie zawdzięcza, że się nie załamała i  przeżyła okupację. 
Ponieważ nadal nic nie rozumiałem, zapytała, czy pamiętam, jak na 
rogu Zielonej wsiadłem do tramwaju i  tam ją zastałem. Odpowie-
działem: „Nie pamiętam Dzidziu, ale to było możliwe, bo tam właśnie 
mieszkałem”. Wkrótce wyjaśniła: „Ale ja pamiętam, bo kiedy stałam 
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na platformie, mając na prawym ręku opaskę z gwiazdą Dawida, ty 
mimo to pocałowałeś mnie w rękę i długo, wesoło ze mną rozmawia-
łeś”. Tak jak Dzidzi we Lwowie, tak mnie w Londynie, a i dziś wciąż 
daje do myślenia fakt, że czymś tak zwyczajnym i naturalnym oso-
bie ukrywającej swoje uczucia i przeżycia, swoje poniżenie, oddałem 
prawdziwą przysługę”8.

8   Tadeusz Kielanowski. Prawie cały wiek dwudziesty. Wspomnienia lekarza. Krajowa Agen-
cja Wydawnicza. Gdansk.1987, str. 223.
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Klepacki Witold (1897-1960) urodził 
się w  Krakowie. Tam też rozpoczął naukę 
w gimnazjum. Ale ją przerwał i  jako gim-
nazjalny uczeń wstąpił do nowopowstałych 
Legionów Polskich. Jako żołnierz I  Pułku 
Legionów, walczył na froncie wschodnim, 
od sierpnia 1914 r. do maja 1915 r.

W  1918 r. został studentem Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(UJ) w  Krakowie. W  tym też czasie, jako 
student, prowadził na terenie Łemkowsz-
czyzny, akcję szczepień przeciwko ospie. 

Natomiast w latach 1920-1921, w powiecie nowosądeckim, kierował ak-
cją zwalczania duru i czerwonki. 

W dniu 11 lipca 1922 r. otrzymał dyplom doktora wszech nauk le-
karskich i od razu rozpoczął pracę w klinice pediatrycznej kierowanej 
przez profesora Lenartowicza w Krakowie. W pracy się wyróżniał i dla-
tego w 1926 r. został pierwszym asystentem kliniki. Było to duże wyróż-
nienie. W tamtych latach pracował intensywnie naukowo, publikował 
prace w pismach medycznych.

W  1926 r. dr Witold Klepacki postanowił opuścić Kraków. Wygrał 
konkurs na naczelnego lekarza Szpitala Dziecięcego fundacji Vetterów 
w Lublinie i w dniu 1 stycznia 1927 r. objął to stanowisko. Od tej daty, aż 
do śmierci był na stałe związany z Lublinem. Kierował tutejszą pediatrią. 
Z jego inicjatywy wybudowano nowe pawilony, i zmodernizowano szpital.

Dr Witold Klepacki udzielał się też w pracy społecznej. W latach 
1928-1932 brał udział w pracach Zarządu Izby Lekarskiej. Natomiast, 
już po wojnie (1946 r.), pomagał w tworzeniu kliniki chorób dzieci w no-
wopowstałym Wydziale Lekarskim UMCS, a w 1948 r. został jej kierow-
nikiem. Przez jedną kadencję, w latach pięćdziesiątych, był prodzieka-
nem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Był też wieloletnim  
konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób dziecięcych, rozbudował 
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sanatorium dziecięce w Kalinówce. Kontrolując oddziały pediatryczne, 
i służąc pomocą fachową przyczynił się do zmniejszenia umieralności 
niemowląt. 

Był żonaty, miał dwóch synów. Niestety chorował przewlekle 
i 19 maja 1960 r. zmarł z powodu choroby nowotworowej. Został po-
chowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. 

Moje spotkania z prof. Witoldem Klepackim zaczęły się już w czasie 
studiów. Byłem słuchaczem jego wykładów. Wykładał zwięźle, szczegóło-
wo omawiając patogenezę, diagnostykę i leczenie poszczególnych chorób; 
tych najczęściej spotykanych w codziennej praktyce lekarza. Dużo sobie 
z tych wykładów zapamiętałem, i mimo, że nie były mi w mojej praktyce 
przydatne, to nawet dzisiaj niektóre jeszcze pamiętam.

Następne spotkanie to już egzamin. Właściwie to zdałem go gładko, 
ale jak sobie przypominam, z wielkim bólem głowy. Profesor miał zwy-
czaj dawać dziecko do zbadania około godziny 8.30, a egzamin praktyczny 
i teoretyczny odbywał się około godziny 13. Jeżeli weźmie się pod uwagę 
zdenerwowanie i nieprzyzwyczajenie do przebywania na sali chorych, to 
nic dziwnego, że głowa dosłownie pękała mi z bólu. Jednak sobie poradzi-
łem. Otrzymałem notę „dobrze”. Ale powinienem lepiej odpowiadać na 
pytania. Stać mnie było na więcej.

A i później to było jeszcze kilka spotkań z profesorem. Jedno dotyczy-
ło choroby profesora. Dr Jan Stocki rozpoznał u niego zawał serca i, nie 
wiem dlaczego, leczenie prowadził w domu. Dlatego dwa razy jeździłem 
z aparatem do mieszkania chorego i wykonywałem elektrokardiogram. 
Po dwóch tygodniach nastąpiła poprawa i  wyzdrowienie. Ku mojemu 
zdziwieniu, po pewnym czasie otrzymałem własnoręcznie napisany przez 
prof. Klepackiego list z  podziękowaniem za pomoc w  leczeniu. Byłem 
zdziwiony, usatysfakcjonowany i  oczywiście pochwaliłem się w  domu. 
Przecież byłem dopiero, od nie tak dawna pracującym asystentem. Tylko 
wielce kulturalny człowiek mógł się tak zachować. 
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Korolko Andrzej (1932-2002) uro-
dził się 16 stycznia 1932 r. w Stanisławowie 
w rodzinie prawniczej. Po uzyskaniu matu-
ry w Liceum im. Jana Zamoyskiego w 1950 
roku studiował w  Akademii Medycznej 
w  Lublinie i  w  1955 r. został lekarzem. 
Rozpoczął pracę w  I  Klinice Chorób We-
wnętrznych początkowo jako stypendysta, 
asystent, a następnie jako adiunkt. Rozpra-
wę doktorską obronił w 1965 r. Kiedy zwol-
nił się etat na oddziale chorób wewnętrz-
nych o profilu kardiologicznym w szpitalu 

Polskich Kolei Państwowych (PKP) wygrał konkurs i został ordynato-
rem tego oddziału. W PKP przeszedł na emeryturę, ale dalej pracował 
w lecznictwie otwartym. Był też ordynatorem sanatorium „Energetyk” 
w Nałęczowie. Niestety nagle zachorował i  zmarł po operacji w  dniu 
9 marca 2002 r. Jest pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Dr Andrzej Korolko był człowiekiem bardzo koleżeńskim, ale przy 
tym niezwykle sumiennym, dokładnym i cierpliwym. Zasłynął z tego, 
że w  czasie pełnienia dyżuru nie kładł się spać (co było dozwolone) 
tylko spacerował po korytarzu i zaglądał do chorych sprawdzając, czy 
czują się dobrze. Pielęgniarki twierdziły z dobrotliwym uśmiechem, że 
„Dr Korolko to stoi przy oknie i wzrokiem ściąga karetki pogotowia. Po 
prostu na nie poluje”. Zresztą był bardzo przez nie lubiany.

W  jego życiu lekarskim wydarzyła się też następująca sytuacja. 
Przez kilka lat opiekował się samotną staruszką, mieszkającą w dziel-
nicy Dziesiąta. Nie miała żadnej rodziny. Leczył ją, kupował lekarstwa 
i wiktuały, pomagał jak tylko mógł. Po prostu chronił ją przed nędzą. 
A kiedy przyszło najgorsze, pomógł w zorganizowaniu pogrzebu. Jakież 
było zdziwienie wszystkich, i zaskoczenie Korolki, kiedy przy porządko-
waniu pomieszczenia znaleziono w szufladzie stołu pismo, w którym na 
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własnoręcznie napisanym testamencie został jemu podarowany ten do-
mek z małym ogródkiem. Chora nigdy nie wspomniała, że ma zamiar 
wykonać taki zapis. No i zaczęły się kłopoty Korolki. Z własnych fundu-
szy musiał płacić podatki, świadczenia za elektryczność i wodę, a nawet 
poprawić konstrukcję dachu. To przerastało jego możliwości finansowe. 
Należy tu jednak przypomnieć, że były to lata siedemdziesiąte ubiegłego 
wieku. Lata w których właściciel nie miał żadnych korzyści z posesji, 
a  tylko same kłopoty i wydatki. Andrzejowi poradzono, żeby podaro-
wał miastu posiadłość. Próbował, ale władze nie były zainteresowane. 
Dla nich był to także deficytowy interes. No, ale po wielkich staraniach 
jednak przekazał nieodpłatnie posesję. Poczuł ulgę. A teraz należy się 
zastanowić dlaczego darowizna była dla niego ciężarem. Gdyby zdarzy-
ła się dzisiaj taka posiadłość miałaby dużą wartość. Ale teraz mamy inne 
czasy.

W latach, chyba sześćdziesiątych, wysokie władze Wojska Polskie-
go zażądały od Akademii Medycznej skierowania do dwuletniej służby 
kilkudziesięciu lekarzy o różnej specjalności. Z naszej kliniki miało być 
zmobilizowanych dwóch. I profesor musiał to wykonać. Jednym z nich 
był Andrzej Korolko a drugim Z.B. Korolko został ordynatorem oddzia-
łu wewnętrznego w Busku Zdroju. Kiedy po kilku miesiącach przyszedł 
nas odwiedzić był zachwycony obecną pracą. „Słuchaj – mówił do mnie 
– szpital jest nowy, dobrze wyposażony, personel pomocniczy w nad-
miernej liczbie, jest czysto, nie ma ciężko chorych. Właściwie to ja je-
stem na ciągłym urlopie. Znam kilku oficerów, w mniej więcej moim 
wieku. Spotykamy się. Robimy sobie różne małe przysługi. Ja to tylko 
leczę im najbliższe rodziny. Jeżeli chcę wyjechać na popołudnie, albo 
w niedzielę do Lublina odwiedzić matkę, to pułkownik zawsze daje mi 
zezwolenie. „To może zostaniesz w wojsku na stałe?” „Nie! Wolę leczyć 
ciężko chorych. To daje większą satysfakcję”. I rzeczywiście powrócił do 
klinki.

Drugi nasz kolega Z.B. Został przydzielony do Dęblina. Był leka-
rzem lotniska. Jego zadaniem było zbadanie każdego pilota przed lotem 
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i po powrocie na lotnisko. Ponieważ loty odbywały się bardzo rano, to 
badania zaczynał około godziny czwartej. Jak mi się zwierzał nie było 
to dla niego uciążliwe. Odpowiednio napisany protokół wysyłał do 
kancelarii. Pracował też kilka godzin w przychodni lekarskiej. I już od 
południa był wolny. Ale nie mógł opuszczać Dęblina. Ćwiczebne loty 
odbywały się zawsze wczesnym rankiem. Pilotami byli młodzi, zdrowi 
żołnierze. Ze sprawami lekarskimi nie miał żadnych kłopotów. Ale po-
jawił się inny problem. Otóż w czasie dwu lub trzygodzinnej przerwy, 
kiedy samoloty były w powietrzu, to lekarz musiał na lotnisku czekać 
na ich powrót. Nie wolno mu było się oddalić. Nasz kolega uważał, że 
to zarządzenie nie ma najmniejszego sensu. I nie stosował się do niego. 
Zauważył to oficer odpowiedzialny za procedury i zwrócił mu uwagę. 
Przecież on, i właśnie tylko on, był odpowiedzialny za przestrzeganie 
przepisów i porządek na lotnisku. Nie pomogło. Wobec tego Z.B. zo-
stał wezwany do dowódcy. Tłumaczył się: „Panie pułkowniku chyba 
Pan dobrze wie, że jeżeli przy lądowaniu rozbije się odrzutowiec, to 
lotnik zginie, a i ja, jeżeli podbiegnę do maszyny z moją sanitarną tor-
bą, w której mam tylko bandaże, watę i  jodynę, nic mu nie pomogę”. 
„Poruczniku! Nie jest ważne, co ja uważam. My mamy pracować tak 
jak wymagają nasze regulaminy i naszym zadaniem jest wykonać je do-
kładnie”. Reprymenda nie pomogła na wiele. Zaczęły się małe utarczki, 
między nim a kolegami, zawodowymi oficerami. I  tak np. kiedy nasz 
przyjaciel chciał wyjechać po południu na spacer do lasu, to złośliwie 
nie dostawał pozwolenia. Kiedy chciał się odmeldować na planowany 
urlop wypoczynkowy, to otrzymywał go z dwudniowym opóźnieniem. 
A nawet kiedy miał bronić swoją rozprawę doktorską w Lublinie, to nie 
chciano go zwolnić. Dopiero pomogło, kiedy zagroził, że jeżeli się nie 
stawi na egzamin, to prawdopodobnie wojsko będzie musiało zwrócić 
koszty biletu profesorowi, który przyjechał z Wrocławia. Uzyskał jed-
nodniowy urlop wypoczynkowy, a przecież należał mu się urlop szko-
leniowy. Mógł wyjechać z Dęblina, ale dopiero po godzinie czternastej. 
Ponieważ Rady Wydziału Lekarskiego, na których odbywała się obrona 
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doktoratu zaczynały się o godzinie siedemnastej, stawił się punktualne, 
ale nie zdążył się przebrać i wystąpił w mundurze. Zresztą ku zdziwieniu 
profesorów, dlaczego w uniformie wojskowym. I tak dotrwał do demo-
bilizacji. Odszedł do cywila, zresztą ku obopólnemu zadowoleniu. Na-
leży tu jednak zaznaczyć, że kolega nie zmarnował lat pobytu w wojsku. 
Ponieważ miał dużo wolnego czasu, przygotował, napisał, złożył i obro-
nił pracę doktorską. I za to mu chwała.

I teraz zastanawiam się dlaczego w tak diametralnie różny sposób 
przetrwali wojsko dwaj koledzy. Byli w takim samym wieku, mieli ten 
sam zawód i jednakowe specjalizacje, a jeden uważał te lata za spędzone 
wspaniale, a drugi traktował jako katorgę. Chyba dlatego, że jak mawiał 
mój profesor Mieczysław Kędra, pułkownik rezerwy, były Naczelny In-
ternista Wojska Polskiego: „Panowie! W wojsku się służy, a nie pracuje”. 
Słuszna uwaga.
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Krwawicz Tadeusz Jan (1910-1988) 
urodził się w  Niżnikowie. Ojciec był woj-
skowym – rusznikarzem armii austriac-
kiej. W  roku 1929 ukończył gimnazjum 
w  Kałuszu a  następne krótko był studen-
tem Akademii Górniczej w Krakowie. Ten 
tok studiów zarzucił i  w  latach 1932-1939 
studiował medycynę w Uniwersytecie Jana 
Kazimierza (UJK) we Lwowie, gdzie też 
w  1938 r. uzyskał stopień doktora medy-
cyny. Przez dwa lata (1938-1939) był asy-
stentem Katedry i  Kliniki Okulistycznej 

UJK. W  latach 1944-1945 odbył służbę w  II Armii Wojska Polskiego 
a po zdemobilizowaniu od 1945 r. był pracownikiem Kliniki Okulisty-
ki UMCS, przemianowanej następnie na klinikę Akademii Medycznej. 
Był organizatorem tej kliniki a następnie jej wieloletnim kierownikiem. 
Został uczonym, znanym na całym świecie z nowoczesnej diagnostyki 
i terapii chorób oczu. Postawił nowy gmach szpitalny, zorganizował sze-
reg nowoczesnych oddziałów i przez jedną kadencję był prorektorem 
Akademii Medycznej. 

Prof. Tadeusz Krwawicz zasłynął nowoczesnym leczeniem chorób 
rogówki i siatkówki. Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
wprowadził do praktyki nowoczesną kriochirurgię i  krioterapię oka. 
Dzięki metodzie krioekstrakcji można szybko i  bezpiecznie usunąć 
zmętniałą soczewkę. Istotne były prace z zakresu histologii i histoche-
mii oka, ponieważ zastosowanie nowoczesnych metod keratoplastyki 
refrakcyjnej umożliwiło leczenie schorzeń rogówki.

Prof. Tadeusz Krwawicz był członkiem krajowych i zagranicznych 
towarzystw naukowych w  latach 1966-1970 był prezesem Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Kriookulistyki. Był doktorem honoris causa 
Akademii Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Buda-
peszcie. Posiadał wiele nagród i odznaczeń. 
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Był żonaty ze Zdzisławą Hebal (1910-1984) z  którą miał syna  
(ur. 1948), profesora okulistyki w Kielcach.

Prof. Tadeusz Krwawicz zmarł 17 sierpnia 1988 r. w wyniku powi-
kłań pooperacyjnych9.

Z całym naciskiem należy podkreślić, że dzięki pracom profesora 
Tadeusza Krwawicza Akademia Medyczna w  Lublinie została rozsła-
wiona na cały świat.

Z  prof. Krwawiczem spotkałem się na piątym roku studiów jako 
słuchacz wykładów i  zdający egzamin z  okulistyki. W  związku z  tym 
wiąże się następujące wspomnienie. 

Okulistykę wykładał nam oczywiście docent (ale przez nas nazywa-
ny profesorem) Tadeusz Krwawicz. No cóż, wykłady były dla nas mało 
zrozumiałe, ale nie dlatego, że były źle prowadzone. Przyczyną była 
używana w nazewnictwie schorzeń ocznych nomenklatura grecka, a nie 
jak w  innych schorzeniach, łacińska. A przecież w szkole średniej nie 
uczono nas greki. Dla studentów to było novum – musieliśmy się uczyć 
nowego nazewnictwa. I  to właśnie było przyczyną niskiej frekwencji 
słuchaczy. Wykładów też nie było wiele. Tylko przez jeden semestr. Ja 
też nie mogę pochwalić się pilnością, bo byłem chyba tylko na dwóch 
wykładach. Ale egzamin końcowy jednak nas obowiązywał. Zdając so-
bie sprawę z  przytoczonej powyżej trudności zacząłem „wkuwać” ten 
przedmiot i dopiero po czterech tygodniach nauki doszedłem do wnio-
sku, że mogę przystąpić do zdawania. W tamtych latach do egzaminu 
można było zgłosić się o  każdej porze roku. Nas jeszcze nie obowią-
zywała „studencka dyscyplina pracy”. Należało tylko uzgodnić w  se-
kretariacie kliniki termin, kiedy profesor będzie dysponował wolnym 
czasem. Oczywiście przed tym poszedłem na tzw. „giełdę”, po to żeby 
zorientować się jakie pytania padają najczęściej, jak dokładnie są egze-

9   Tadeusz Radzik, Jan Skarbek, Adam Witusik. Słownik Biograficzny Miasta Lublina. Wyd. 
UMCS. 1993, str 146.
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kwowane i na co profesor zwraca uwagę w czasie egzaminu. Spotkałem 
koleżankę Antoninę Kosińską, która słynęła z zawsze dobrego samopo-
czucia i szybkiego refleksu. „Zdawałaś?” – zapytałem. „Tak. Przystąpiły-
śmy we trzy”. „No i jak wam poszło? O co pytał?”. „Słuchaj! Zadał nam 
po jednym pytaniu, a my zupełnie nie wiedziałyśmy o co mu chodzi. 
Na drugie tak samo nie znałyśmy odpowiedzi. Wtedy zniecierpliwiony 
profesor zapytał mnie: „Niech koleżanka powie więc, co jej się najle-
piej podoba w okulistyce?”. „Jeśli chodzi o prawdę, to tylko i wyłącznie 
pan profesor – wypaliłam”. „No i  co? Chyba wyrzucił was za drzwi?”. 
„Wręcz przeciwnie. Roześmiał się. Poprosił o indeks i wpisał mi czwór-
kę. Jeszcze mnie w rękę pocałował. Sama nie wiem dlaczego to zrobił. 
Może dlatego, że byłam w tej, co dzisiaj, pięknej bluzce. Pozostałym ko-
leżankom kazał przyjść za dwa tygodnie”. A nawiasem mówiąc bluzka 
była w kolorze jadowicie zielonym – brr. No i co? Profesor zachował się 
z klasą. Tak mógł postąpić tylko szarmancki mężczyzna i wielkoduszny 
uczony. A  trzeba dodać, że profesor Krwawicz był bardzo, ale to bar-
dzo, przystojnym mężczyzną i był przyczyną westchnień wielu koleża-
nek. Nawiasem mówiąc jedna z koleżanek, której profesor nie zaliczył 
wtedy egzaminu, w latach późniejszych została bardzo cenionym oku-
listą. Dodam jeszcze, że za tydzień przystąpiłem do egzaminu, zdałem 
z wynikiem dobrym. No, ale ja uczyłem się pięć tygodni. Pozwolę sobie 
jednak w tym miejscu zauważyć jeszcze, że profesor użył zwrotu: „Ko-
leżanko”. Tak do nas zwracali się wtedy nasi wychowawcy. Obecnie uży-
wa się zwrotu „Pan”, a szkoda. Przecież to było dla nas takie piękne, że 
znany naukowiec traktuje studentów jako swoich kolegów. Ja też zawsze 
zwracałem się do studentów i młodszych lekarzy per: „Kolego”. Aż żal, 
ze zwrot ten odszedł „do lamusa”. 
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Kwit Władysław (1905-1971), dr Wła-
dysław Kwit urodził się 21 stycznia 1905 r. 
we wsi Wilczanka, w dawnym powiecie pu-
ławskim, w  rodzinie rolniczej. Do szkoły 
średniej chodził początkowo w  Puławach 
a następnie w Hrubieszowie, gdzie zdał ma-
turę. W 1926 r. rozpoczął studia medyczne 
w  Uniwersytecie Stefana Batorego w  Wil-
nie. Dyplom lekarza uzyskał w  1932 r. Po 
ukończeniu studiów rozpoczął praktykę le-
karską w szpitalu św. Jakuba w Wilnie jako 
asystent w oddziale chorób wewnętrznych. 

Od 1936 r. był lekarzem powiatowym w Sarnakach, gdzie jednocześnie 
prowadził oddział wewnętrzny. W 1939 r. został przeniesiony do Dubna 
na stanowisko lekarza powiatowego. Po wybuchu wojny dr Władysław 
Kwit znalazł się na terenach Lubelszczyzny. Udało się ustalić, że w czasie 
okupacji był lekarzem w Turobinie. Tam został aresztowany i więziony 
w Izbicy a następnie przekazany do Lublina na Zamek. Przez kilkana-
ście miesięcy był więźniem, któremu groziła kara śmierci. Po zwolnieniu 
z więzienia, w różnych przedziałach czasowych, był lekarzem Ośrodka 
Zdrowia w  Niemcach, Lublinie, a  także pracownikiem Ubezpieczalni 
Społecznej. W dniu 29.07.1944 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Ra-
dzie Narodowej, gdzie pełnił różne stanowiska10.

Po zakończeniu działań wojennych Kwitowie przenieśli się do Lu-
blina. Żona p. Helena (1907-1997) była starszym asystentem w klinice 
pediatrii, gdzie obroniła doktorat. Była znanym specjalistą, zwłaszcza 
w dziedzinie żywienia niemowląt. 

Jak już wspomniano dr Władysław Kwit pełnił wiele waż-
nych stanowisk w  administracji lecznictwa. Był m.in. kierownikiem 

10   Błędowski Janusz. 50 lat Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej i  Chorób  
Płuc w Lublinie 1946-1996. Wydawca Woj. Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc 
w Lublinie. 1996., str. 13.



96

Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia (1947-1948), kierownikiem Woje-
wódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej, przewodniczącym komisji do 
rozdziału darów UNRRA. Dużo pracy włożył w organizowanie społecz-
nej służby zdrowia, m.in. w otworzenie szpitala dla chorych psychicz-
nie w Abramowicach, otwarcie szkoły pielęgniarskiej w Chełmie, otwo-
rzenie sanatorium w Adampolu i Poniatowej. Przez kilka lat prowadził 
oddział męski dla chorych na gruźlicę płuc w  szpitalu Jana Bożego, 
a następnie trzydziesto-dwu łóżkowy o tym samym profilu oddział na 
ulicy Wyszyńskiego (obecnie Niecałej). Pracowali w tym oddziale z nim  
dr dr: Marian Durda, Ryszard Kucharski, Zygmunt Leziak, Stanisław 
Załuska. Niestety, dr Kwit chorował przewlekle i  zmarł 7 września 
1971 r. Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Dr Władysław Kwit słynął z  niezwykle przyjaznego podejścia do 
młodych lekarzy. Zresztą nie tylko do lekarzy, ale także do wszystkich, 
którzy zwracali się do niego o pomoc lub z nim pracowali. Przypomi-
nam sobie, że za fundusze Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej 
położył wykładzinę linoleum, na całym oddziale męskim w  szpitalu 
miejskim. Szpitala nie było stać na taki remont, a  podłogi wymagały 
naprawy.

Jeśli chodzi o  mnie, to też mi pomógł, mimo, że w  ogóle go nie 
znałem. A było to tak. Mój ojciec, pracownik urzędu miejskiego, został 
wydelegowany do komisji rozdzielającej dary medyczne, wspomnia-
nej organizacji UNRRA. Była to praca typowo urzędnicza. Pracowali 
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Przewodniczącym był dr Włady-
sław Kwit. W rozmowie towarzyskiej, pewnego dnia, zapytał ojca o jego 
stan rodzinny. Ojciec pochwalił się, że ma troje dzieci. Najmłodsze jest 
w szkole powszechnej, druga córka studiuje na Wydziale Rolnym UMCS, 
a syn jest na pierwszym roku medycyny. Doktor nie komentował, ale na 
drugi dzień poprosił ojca żeby razem pojechali do magazynu i tam kazał 
wydać dla studenta medycyny, czyli mnie, fartuch lekarski, dwa skalpe-
le, dwie pensety, i dwie strzykawki typu Luer. Ponadto dla mnie, i córki 
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studentki, dodał jeszcze po jednym wojskowym kocu. Muszę zaznaczyć, 
że w tamtym czasie był to dar bezcenny. Po prostu te przedmioty były 
niezwykle trudne do zakupu. Ja wprawdzie miałem jakiś wysłużony far-
tuch, ale nie miałem skalpela niezbędnego do preparowania zwłok. Po 
prostu ten przedmiot pożyczaliśmy sobie wzajemnie. Koc matka prze-
malowała i uszyła z niego jesionkę dla siostry. I poratował nas człowiek, 
który znał nas tylko z relacji ojca, zresztą nie proszącego o pomoc. Do-
dam, jeszcze z satysfakcją, że te przedmioty (poza strzykawkami) prze-
chowuję do dzisiaj, a fartuch wcale nie jest dla mnie ciasny. 

Dr Władysław Kwit był osobą niezwykle lubianą i szanowaną przez 
tych co się z nim zetknęli. Czyli nie tylko przez chorych. Wszyscy wspo-
minali go z szacunkiem za jego pracowitość, optymizm, dobroć i deli-
katność oraz głębokie zrozumienie dla cierpiącego człowieka. 
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Lewandowski Henryk (1908-1960) 
urodził się 24 września 1908 r w  Nowych 
Chojnach, woj. Łódzkie. W  1927 r. uzy-
skał maturę w prywatnym gimnazjum hu-
manistycznym w  Łodzi. W  tym też roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wilnie, 
które ukończył w 1937. Po otrzymaniu dy-
plomu rozpoczął pracę w Klinice Laryngo-
logicznej, którą kierował prof. Jan Szmurło. 
W klinice, z przerwami, był asystentem do 
15 grudnia 1939 r. W latach wojny miesz-

kał w  Wilnie, gdzie pracował w  różnych instytucjach. Po repatriacji 
(1945 r.) rozpoczął pracę w  1945 r. w  Lublinie, jako asystent Kliniki 
Laryngologicznej UMCS. Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1950 r. 
po obronie pracy: „Zapadalność dzieci szkolnych powiatu lubelskiego”. 
Promotorem był prof. Witold Chodźko. W latach działalności w Lubli-
nie dr Lewandowski był pracownikiem Kliniki Otolaryngologii Akade-
mii Medycznej. Przez pewien czas (1948-1951) był też kierownikiem 
Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie, a od czerwca 1960 do 
śmierci był dyrektorem Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1.

Dr Henryk Lewandowski miał dwie córki. Córka Hanna jest ordy-
natorem oddziału chorób wewnętrznych szpitala Jana Bożego w Lublinie.

Niestety dr Henryk Lewandowski chorował ciężko, i  zmarł nagle 
25 grudnia 1960 r. Jest pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy 
Lipowej11.

Adiunkt Henryk Lewandowski był moim asystentem, kiedy odra-
białem ćwiczenia z laryngologii. Miał ze mną następujący problem. Po 
prostu na ćwiczenia nie chodziłem. Byłem tylko jeden raz, i następnie 

11 Alma Mater. 2000, nr 2/35, str.128.
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opuściłem dwa kolejne. Dr Lewandowski zapytał kolegów z mojej grupy 
studenckiej, dlaczego tak postępuję. Wyjaśniono mu, że w tych popo-
łudniowych godzinach pracuję i nie mogę opuścić zakładu pracy, czyli 
Państwowego Domu Młodzieży, gdzie jestem wychowawcą i higienistą. 
Polecił żeby porozumieć się z nim w godzinach porannych. Poszedłem 
zdenerwowany. Zaczął: „Kolego powiedziano mi dlaczego nie przycho-
dzicie na ćwiczenia. Ale musicie wiedzieć, że jeżeli opuścicie jeszcze 
jedno ćwiczenie, to nie będę mógł wam zaliczyć tych obowiązkowych 
zajęć, i będziecie repetowali rok. Mimo, że wam współczuję, to nie mogę 
nic pomóc bo i ja mam też swoje rygory prowadzenia zajęć”. „No to co 
ja mam zrobić? Nie mogę przecież stracić pracy”. „Nie wiem. Ćwicze-
nia musicie odrobić. A te dwa opuszczone to mogę wam zaliczyć, jeżeli 
przyjdziecie na mój niedzielny dyżur i razem będziemy leczyli zgłasza-
jących się chorych. Nic więcej nie mogę zrobić”. Oczywiście na dyżur 
przyszedłem. Zrozpaczony przedstawiłem sprawę mojemu kierowni-
kowi w  pracy Mieczysławowi Wołudzkiemu, dawnemu partyzantowi 
wileńskiej dywizji A.K. Postąpił niezwykle szlachetnie. Mimo, że sam 
nie studiował, to sprawę zrozumiał i zaoferował, że zastąpi mnie w tych 
godzinach, kiedy będę przebywał w klinice laryngologii. I tak się stało. 
Dzięki tak wyrozumiałej postawie dwóch, przecież obcych dla mnie, lu-
dzi nie utraciłem roku studiów.

Należy podkreślić, że dr Henryk Lewandowski był lekarzem, dla 
którego zdrowie chorych było naczelnym prawem. Jego postawa „braku 
krzywdy” powtarza się jak mantra w  jego życiorysie. Leczył każdego, 
który potrzebował pomocy. Często też bezpłatnie. Córki uczył: „pamię-
taj dobrze czynić i nie dbaj o to co mówią inni”.
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Liebhart Stanisław (1897-1968) uro-
dził się w Kołomyi w rodzinie pracownika 
Izby Skarbowej. W tym mieście ukończył 
też szkołę powszechną i gimnazjum, nato-
miast maturę uzyskał w 1915 r. po ukoń-
czeniu polskiej szkoły średniej w Wiedniu. 
W  tym też roku rozpoczął studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
(UJK) we Lwowie, które ukończył w 1924 r. 
otrzymując dyplom doktora wszech nauk 
lekarskich. Bezpośrednio po ukończeniu 
studiów i  odbyciu stażu w  1925 r. zaczął 

pracę naukową w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych UJK pod 
kierunkiem prof. Kazimierza Bocheńskiego. W 1939 r. habilitował się 
i otrzymał veniam legendi, czyli prawo nauczania, odpowiednik tytułu 
doktora habilitowanego. Niestety wybuch wojny spowodował, że tytuł 
ten nie zdążył być zatwierdzony przez władze w Warszawie. We wrze-
śniu 1939 r. został zmobilizowany i oddelegowany do pracy w szpitalu 
wojskowym we Lwowie. W czasie okupacji był aresztowany i więziony 
jako zakładnik. Okres wojenny spędził w tym mieście. W 1945 r. opu-
ścił Lwów i habilitację uaktualnił we Wrocławiu. W latach 1946-1948 
pracował jako docent kliniki w Krakowie. W 1949 r. przeniósł się do 
Lublina, objął kierownictwo Katedry Ginekologii i Położnictwa, które 
pełnił przez 20 lat. W roku 1949 został mianowany profesorem nad-
zwyczajnym. 

W  ciągu 20 lat swojej pracy w  Akademii Medycznej w  Lublinie 
pełnił wiele ważnych funkcji. I tak w latach 1954-1955 był dziekanem 
Wydziału Lekarskiego AM, w latach 1962-1965 prorektorem ds. klinicz-
nych AM, w 1951 r. został wybrany prezesem Lubelskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Był też członkiem Naukowej Rady Głównej przy ministrze 
zdrowia, długoletnim przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego, założycielem i przewodniczącym Oddziału 
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Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, przewodni-
czącym Oddziału Wojewódzkiego i członkiem Zarządu Głównego To-
warzystwa Świadomego Macierzyństwa12.

Prof. Stanisław Liebhart już jako młodzieniec przejawiał zdolności 
humanistyczne. W wieku lat 17 wydał tomik wierszy lirycznych i  za-
łożył koło filozoficzne. Studiował filozofię, uczył się języków starożyt-
nych (greka, łacina) oraz nowożytnych (niemiecki, francuski, angielski, 
rosyjski, ukraiński). Szczególnie interesowały go utwory klasyczne lite-
ratury greckiej (Sofokles, Eurypides, Ajschylos), i rzymskiej (Petrarka, 
Owidiusz, Horacy). Był wielkim zwolennikiem ćwiczeń fizycznych i ten 
zapał pozostał mu do końca życia. W młodym wieku czynnie uprawiał 
sport: lekkoatletykę, jazdę na łyżwach, tenis. Ale też jako profesor, poza 
pracą społeczną w  wielu towarzystwach i  organizacjach medycznych, 
szczególną troską otaczał sport akademicki. W Lublinie do ostatnich lat 
swojego życia był opiekunem Lubelskiego Oddziału AZS.

Prof. Stanisław Liebhart miał wielkie zasługi na polu badań me-
dycznych. Był pionierem rozwoju badań w dziedzinie endokrynologii, 
zwłaszcza ginekologicznej. Był wybitnym lekarzem humanistą, człowie-
kiem kompromisu o  wielkim temperamencie i  niezwykle życzliwym 
usposobieniu, znanym z pasji kolekcjonerskich.

Moje spotkania z  prof. Stanisławem Liebhartem datują się od 
czwartego roku moich studiów, czyli od jego przyjazdu do Lublina. Był 
wspaniałym wykładowcą. Na salę wykładową wchodził w gronie asy-
stentów. Bo taki zwyczaj panował zresztą przed wojną. Przeważnie wy-
kłady skracał. Ale prowadził je bardzo żywo, wprost obrazowo, bardzo 
dynamicznie. Był z tego znany. Pamiętam, że kładąc się na blacie kate-
dry potrafił na własnej głowie pokazać przesuwanie się główki dziecka 
przez narządy rodzącej matki. Albo wyciągając ręce z kieszeni własnego 
fartucha, pokazywał sposób wydobycia łożyska, czy też przecięcia pępo-

12  Andrzej Wróbel. Lwów – medycyna – Lublin. Naukowe Medyczno-Farmaceutyczne 
Lwowsko-Kresowe Związki z i Lubelszczyzną. Lublin 2000, str. 39.
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winy. Chodziliśmy gremialnie. Natomiast nie lubił operować. Byliśmy 
tym faktem niezmiernie zaskoczeni, bo jego poprzednik prof. January 
Zubrzycki zwykł przychodzić do szpitala rano, od razu stawał do stołu 
operacyjnego i robił zabiegi jeden za drugim. W klinice Liebharda ope-
racje przeprowadzali asystenci. Ale za to był cenionym endokrynolo-
giem, zwłaszcza w dziedzinie ginekologii. 

W  swoich wykładach zwracał uwagę na różne niecodzienne sy-
tuacje, jakie mogą spotkać lekarza, a  szczególnie lekarza ginekologa. 
Przestrzegał przed zbyt łatwym wyciąganiem wniosków i pochopnym 
podejściu do zaistniałych sytuacji. Dwie takie przestrogi zapamiętałem. 

Oto pierwsza. „Wychodzę popołudniu z  kliniki. Idę do kina. Jak 
wiadomo w latach powojennych w Krakowie były olbrzymie trudności 
ze znalezieniem mieszkania. Dlatego mieszkałem w swoim gabinecie na 
terenie kliniki. Zaczepia mnie mąż pacjentki i zapytuje o zdrowie żony. 
„Niech się pan cieszy. Ma pan pieknego syna. Zresztą chyba pan już 
o tym wie.” „Ale panie docencie, czy z moją żoną wszystko w porządku? 
Jak się ona czuje?” „Wszystko w  największym porządku. Gwarantuję, 
i zapewniam pana, że nie ma powodu do niepokoju. Przecież jest już 
kilka godzin po porodzie. Za dwa, trzy dni pójdzie do domu. Po sean-
sie wracam, a pielęgniarka zdenerwowana woła: „Wie pan co? Ta chora, 
która w południe rodziła nie żyje!”. „Niemożliwe! Co się stało?” „Miała 
bóle, otrzymała domięśniowy zastrzyk. Jak się okazało była na ten lek 
uczulona. Wystąpił wstrząs anafilaktyczny. Nie udało się go opanować 
i w ciągu kilkunastu minut chora zmarła.” „I co wy na to? Byłem zdru-
zgotany. Na moje szczęście nie było w pobliżu męża. Ale całą noc nie 
spałem.”

Oto drugie ostrzeżnie. „Jestem na kursie w  renomowanej klinice 
Wiednia – relacjonował profesor Liebchart – światowej sławy profesor 
ginekolog zaczyna operację guza macicy. Będzie demonstrował własną 
metodę operacji. Ma być mniej obciążająca dla chorej, łatwiejsza w wy-
konaniu, mniej niebezpieczna. Czekamy w skupieniu. Czterdziestokil-
kuletnia chora leży uśpiona. Profesor nacina powłoki brzuszne, zagląda 
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do wnętrza jamy brzusznej. Objaśnia tok następnych czynności. Nagle 
milknie. Następuje nieprzewidziana przerwa. Po chwili: „Verzeihen Sie 
meine Herren. Das ist eine Schwangerschaft”. A więc nie guz, żaden no-
wotwór, tylko ciąża. Po prostu brak miesięcznych krwawień uznano za 
początek klimakterium, który każda kobieta przechodzi, i mylnie poła-
czono z wiekiem pacjentki. Widzicie z  jakimi problemami może spo-
tkać się ginekolog! Zawsze należy u kobiety podejrzewać ciążę.” 

 Na sali chorych zachowywał się niecodziennie. Chore to uwielbia-
ły. W  każdej odnalazł coś niesamowicie pięknego. Przypominam, jak 
w czasie moich ćwiczeń na sali leżała pacjentka o  rudym ubarwieniu 
włosów. Takim marchewkowo czerwonym, płomiennym. Widać było, 
że ten kolor ją krępuje. A  tu profesor, przy asystentach i  studentach, 
odkrył kołdrę i  zawołał: „Chodźcie tu bliżej i  popatrzcie. Wszyscy. 
Toż ten kolor zabarwienia jest niespotykany. Jaki piękny. Niech pani 
popatrzy na leżące obok towarzyszki. One są albo czarne albo brud-
no-blond. A takich kobiet jest w Polsce mnóstwo. Niczym się nie wy-
różniają. A pani jest niesamowita. Gdybym był młodszy to bym się do 
pani zalecał. Jestem jednak już za stary”. No i co? Chora aż promieniała 
z radości i zadowolenia. Uświadomiła i zrozumiała wartość swojej uro-
dy. Zresztą profesor zawsze miał wielkie powodzenie wśród kobiet. Już 
od czasów lwowskich. Był znanym ”bawidamkiem”. W czasie naszego 
urlopu, w jednym z uzdrowisk, przy wspólnym stole jadaliśmy obiady 
z emerytowaną lekarką, która, kiedy zorientowała się, że jesteśmy z Lu-
blina, zapytała żonę czy prof. Liebhart dalej tam mieszka, i uśmiechnęła 
się, opowiadając, że razem studiowali. Jak twierdziła to właśnie on miał 
największe powodzenie wśród koleżanek. Natomiast sam profesor, ale 
to tylko podobno, miał chwalić się, że potrafi tak kobietę „zagadać’, że 
szybko traci orientację. Może dlatego też nigdy nie założył rodziny.

Doszły mnie też wieści, ale być może są to tylko plotki, że w gorący 
dzień na plaży w  Sopocie wydarzył się zaskakujący epizod dotyczący 
Liebharta. Rozbawiony profesor, stojący wśród grona pań, spóźniał się 
na południowy posiłek. Niezadowolona właścicielka pensjonatu, w któ-
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rym się zatrzymał, podeszła i zagadnęła: „Bardzo proszę księdza pro-
boszcza o przyjście do domu. Obiad stygnie”. Konsternacja. Zdziwione 
i zaskoczone panie szybko się rozeszły. W ten sposób, niezadowolona 
z flirtów, staruszka gospodyni, załatwiła sprawę. I to na cały turnus wy-
poczynkowy. Profesor został uznany za nie ujawniającego się księdza.

Studenci bardzo sobie chwalili lata kiedy prof. Liebhart był dzie-
kanem. Niejednokrotnie wykorzystywali jego łatwowierność. Omijając 
sekretarki, które sprawdzały i opiniowały czy delikwent miał zaliczone 
wszystkie ćwiczenia, seminaria i  egzaminy, podsuwali dziekanowi in-
deks prosząc o podpisanie i  zatwierdzenie semestru czy też roku stu-
diów. Z reguły podpis uzyskiwali. No i później były z tego powodu kło-
poty. Oczywiście robili to tylko ci co mieli braki w toku studiów. I to nie 
wszyscy.

Przypomina mi się mój egzamin z ginekologii. Egzamin składał się 
z dwóch części, które zdawało się oddzielnie, w kolejnych dwóch dniach. 
Egzamin praktyczny z położnictwa odbierał doc. Józef Tynecki. Docent 
pytał szybko i krótko. Dawał podchwytliwe pytania i często „oblewał”. 
Na ogół panowała opinia, że jeżeli zaliczy się egzamin praktyczny, to 
właściwie egzamin z  ginekologii można uważać za zdany. Natomiast 
egzamin teoretyczny prowadził prof. Stanisław Liebhart. Słynął z „gołę-
biego serca” i nie lubił stawiać ocen niedostatecznych. Na stopień dobry 
lub bardzo dobry profesor wymagał jednak dokładnych wiadomości, 
Najlepiej z powoływaniem się na ostatnio przeczytane piśmiennictwo. 
Zdałem gładko. Otrzymałem notę bardzo dobrą.
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Lubieniecki Jan Henryk (1877-
1947) urodził się w  Czernichowie. Szkołę 
średnią ukończył w  1896 r. w  Orenburgu. 
Rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu w  Kazaniu, które ukończył 
w  1903 r. Miał zainteresowania kardiolo-
giczne o  czym dowodzi praca doktorska 
obroniona 1909 r. pt. „W  kwestii o  połą-
czeniu między przedsionkami a  komora-
mi serca” (tytuł oryginalny jak i cała praca 
były w języku rosyjskim). W 1909 r. został 
habilitowany (veniam legendi) jako do-

cent w  zakresie chorób wewnętrznych, czyli zaledwie w  dziewięć lat 
po ukończeniu studiów lekarskich. Ze względu na ważne prace nauko-
we został mianowany profesorem chorób wewnętrznych uniwersytetu 
w Saratowie i pozostawał na tym stanowisku do dnia wyjazdu do Pol-
ski. Po przyjeździe do kraju w  1921 r. początkowo był kierownikiem 
katedry farmakologii, a następnie został mianowany profesorem chorób 
wewnętrznych i dyrektorem I Kliniki Chorób Wewnętrznych (Diagno-
styki i Terapii Ogólnej) Uniwersytetu w Poznaniu. Na tym stanowisku 
pozostawał aż do wojny.

W czasie okupacji niemieckiej prof. Lubieniecki przebywał w Puła-
wach, gdzie prowadził gabinet lekarski i ukrywał, że jest pracownikiem 
naukowym. Po oswobodzeniu Lublina, już we wrześniu 1944 r., zgłosił 
się jako ochotnik do Wojska Polskiego i w stopniu pułkownika pełnił 
funkcję Naczelnego Internisty Wojska Polskiego. 

W  listopadzie 1944 r. został mianowany profesorem zwyczajnym 
i dyrektorem I Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Marii Cu-
rie Skłodowskiej w Lublinie i na tym stanowisku pozostawał do końca 
życia. Zmarł w dniu 29.06.1947 r.

Prof. Jan Lubieniecki od wczesnej młodości pracował naukowo. 
Jego prace były drukowane w pismach krajowych i zagranicznych. Miały 
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duży wkład w wyjaśnieniu wielu schorzeń kardiologicznych. Cechowała 
je rzadko spotykana dokładność, krytyczne podejście do zagadnień, 
głęboka i  wybitnie indywidualna ich analiza oraz logiczne i  ostrożne 
formułowanie wniosków. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych, 
w tamtych czasach, znawców dynamiki krążenia. Był wybitnym uczo-
nym o dużym zamiłowaniu do pracy naukowej, o głębokim umyśle spo-
strzegawczym i gruntownej erudycji. 

Prof. Jan Lubieniecki zajmował się także zagadnieniami natury spo-
łecznej. Brał udział w sprawach reformy studiów lekarskich i był jednym 
z twórców tego projektu reformy studiów lekarskich, który został przed-
stawiony władzom państwa. W  latach 1944-1945 był organizatorem 
i  pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego UMCS. Był też człon-
kiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).

Ja, po raz pierwszy, zobaczyłem prof. Jana Lubienieckiego, kiedy 
byłem uczniem klasy maturalnej Liceum im. Stanisława Staszica w Lu-
blinie. Pewnego ranka, w czasie przerwy, ujrzałem przez okno, idącego, 
starego, przygarbionego pułkownika. Oczywiście nie wiedziałem kim 
jest ten wysokiej rangi wojskowy. Zdziwiłem się tylko, że jest ubrany 
w uniform polowy. Taki, jaki skoszarowani żołnierze otrzymywali z ma-
gazynów. A były to już miesiące powojenne, kiedy oficerowie nosili weł-
niane mundury, szyte przez krawców „na zmówienie”, a buty to mieli 
eleganckie, tzw. „oficerki”. I, jak się później dowiedziałem, był profe-
sorem medycyny, wysokiej klasy internistą. A tu idzie pułkownik i tak 
niedbale ubrany. Wprost siermiężnie. Wkrótce dowiedziałem się, że stu-
denci medycyny mieli wykłady w gmachu naszej szkoły. Łatwo domy-
śliłem się, że musiał to być jeden z profesorów, którzy zostali odkomen-
derowani do nauczania. Czyli pułkownik musiał iść do naszego gmachu 
na zajęcia. Bo władze miasta przekazały połowę szkolnego budynku dla 
nowopowstałego uniwersytetu, i  w  tych pomieszczeniach mieściły się 
sale wykładowe oraz niektóre zakłady Wydziału Lekarskiego. Ale o tym 
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dowiedziałem się późnej, kiedy już sam byłem studentem medycyny, 
i miałem w tych salach zajęcia.

Jako student pierwszego roku, przysłuchiwałem się opowiadaniom 
kolegów z dużo wyższych lat o wykładach profesora Lubienieckiego. Po-
dobno były na wysokim poziomie, a jednocześnie przekazywane języ-
kiem prostym. Łatwo można było je zapamiętać. Pozwolę sobie zrobić 
teraz uwagę, że były to lata, kiedy studenci nie dysponowali żadnymi 
podręcznikami. Musieli więc znać teorię i to tylko tę, którą usłyszeli na 
wykładach. Opowiadano w jaki sposób Lubieniecki uczył metod bada-
nia fizykalnego. Jak, na pustej flaszce, dmuchając w jej szyjkę, imitował 
„zaostrzony szmer wydechowy”, albo ten nazywany „kozim bekiem” 
jaki słyszy się osłuchując płuca. Prosił o absolutną ciszę i na studencie, 
wypukiwał granice serca, a później, na blacie katedry, wystukiwał tony 
serca. Klasyfikował je i omawiał jak różnicować, i oceniać je jako szyb-
kie, wolne, rozdwojone, głuche czy też nierówne. Obecnie, dysponując 
nowoczesną aparaturą, można te fenomeny osłuchowe dokładnie oce-
nić. Wtedy musiano oprzeć się wyłącznie na tym, co lekarz wysłuchał 
i potrafić je interpretować. Ale to było kilkadziesiąt lat wcześniej.
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Majewski Adam (1907-1979) był sy-
nem znanego lubelskiego lekarza chirur-
ga, prowadzącego przed wojną własną, 
prywatną klinikę. Po uzyskaniu w  1926 r. 
matury, początkowo był studentem Wyż-
szej Szkoły Handlowej w  Warszawie, któ-
re jednak przerwał. W  1930 r. rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim UJK we 
Lwowie, i ukończył je w 1936 r. uzyskując 
tytuł lekarza. Doktoryzował się w  1938 r. 
W latach 1936-1938 był lekarzem oddziału 
chirurgicznego Państwowego Szpitala Po-

wszechnego we Lwowie, a od kwietnia 1939 r. pracował jako asystent 
Kliniki Chirurgicznej prof. Tadeusza Ostrowskiego w tym mieście. Od 
września 1939 r. był już lekarzem czynnej służby wojskowej i przeszedł 
cały szlak działań frontowych. I  tak od 19.09.1939 r. do 18.02.1940 r. 
był jeńcem internowanym na Węgrzech, skąd przedostał się do Francji 
i  został żołnierzem Armii Polskiej. Po upadku Francji i  ewakuacji do 
Wielkiej Brytanii służył w Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisła-
wa Maczka, gdzie był lekarzem szpitali wojskowych Polskich Sił Zbroj-
nych, a w 1943 r. jako chirurg 7 Batalionu Strzelców Karpackich został 
przerzucony do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Należy 
zaznaczyć, że ukrywając się w „Domku doktora”, czyli najbardziej wy-
suniętym odcinku, przez pięć dni opatrywał rannych i ewakuował poza 
linię frontu. Jak okazało się później był lekarzem, który najdłużej pra-
cował na placówce położonej najbliżej żołnierzy niemieckich. Był bez-
pośrednio w ogniu walki. Wtedy został zresztą kontuzjowany. Za swoją 
postawę żołnierską otrzymał Krzyż Walecznych. W 1946 r. ponownie 
znalazł się w Wielkiej Brytanii, skąd w 1947 r. powrócił do kraju. Praco-
wał w II Klinice Chirurgicznej we Wrocławiu (kierownik prof. Wiktor 
Bross) oraz w I Klinice Chirurgicznej AM w Lublinie (kierownik prof. 
Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz). Ze względu na odnowione dolegliwości 
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wynikające z trudów wojennych zrezygnował z pracy w klinice i prze-
niósł się do Szubina, gdzie był ordynatorem oddziału chirurgicznego. 
Pod koniec życia zrezygnował jednak z pracy lekarskiej, zajął się pisa-
niem książek i zamieszkał w Toruniu, gdzie zmarł 24 maja 1979 r. Został 
pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

Już będąc w Lublinie zajął się działalnością literacką. Debiutem była 
wydana w 1960 r. książka „Wojna, ludzie i medycyna”, która doczekała się 
sześciu wydań. Bez wątpienia można ją zaliczyć do pomników polskiego 
pamiętnikarstwa wojennego. Autor nie wdaje się w żadne polemiki po-
lityczne, ale z benedyktyńską cierpliwością, bez patosu, gloryfikowania 
ludzi i zdarzeń przekazuje blaski i cienie swojej pracy w armii walczącej 
na Zachodzie. Jego lekarska droga do ojczyzny wiodła przez liczne kraje 
i niestety nie była to droga dla polskiego żołnierza najkrótsza. 

Będąc na emeryturze napisał jeszcze następne książki. Dwie doty-
czyły wspomnień wojennych: „Zaczęło się w Tobruku” (1974) i „Wojen-
ne opowieści porucznika Szemraja” (1975) oraz wydane już pośmiertnie 
„Lekarz też człowiek” (1980). Jego książki czerpią wiele i obficie z bio-
grafii autora i ukazują szlak polskiego żołnierza w latach 1939-1946 – 
z  podbitego kraju, przez Węgry, Jugosławię, Włochy, Francję, Anglię, 
Środkowy i Bliski Wschód do Włoch, a następnie przeróżnymi droga-
mi do Polski. Są to opowieści o okrucieństwie wojny, ale też o ludzkiej 
ofiarności, poświęceniu i honorze. Dlatego książki te cieszyły się i cie-
szą w  dalszym ciągu wielkim zainteresowaniem czytelniczym i  miały 
po kilka wydań. Pod koniec życia dr Majewski przygotował do druku 
jeszcze dwie, nie wydane, książki: „Medycyna fantasmagoria” i „Remi-
niscencje”. 

Moje spotkania z  dr Majewskim datują się od 1957 r., kiedy za-
mieszkał w Świdniku, a następnie w Lublinie, i pracował w szpitalu Jana 
Bożego. Pracowaliśmy więc w  jednym budynku, bo klinika chirurgii 
mieściła się na pierwszym piętrze, czyli bezpośrednio nad naszą klini-
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ką. Na dyżurach, kiedy bywało, że mieliśmy wolny czas, zachodziłem 
na chirurgię, a mający tam dyżur dr Majewski chętnie wdawał się w po-
gadankę. Był doskonałym erudytą. Barwnie opisywał swoje przeżycia 
wojennego lekarza. Zwłaszcza bolało go negatywne podejście przedwo-
jennych oficerów. Wyszydzał i napiętnował tych, którzy unikali niebez-
pieczeństwa, oszczędzali się, a  później zostawali odznaczeni. Podczas 
gdy prostych żołnierzy, tych co byli bezpośrednio w ogniu walki i często 
ginęli, to zwykle pomijano w awansach i uhonorowaniach. Manifesto-
wał swoją pogardę dla tych, którzy nawet w czasie wojny, usiłowali się 
wzbogacić. Bolało go, że jako lekarz, a więc człowiek, który ukończył 
uniwersytet, ale będący tylko w stopniu podoficera, nie miał prawa do 
stołowania się w kasynie oficerskim, tylko jadał w namiocie z prostymi 
żołnierzami. Dziwiło to lekarzy angielskich, z którymi pracował i któ-
rzy traktowali go jako równorzędnego kolegę, ale przed wejściem do 
jadalni musieli się z nim pożegnać. W czasie naszych lubelskich spotkań 
zwierzał się, że właśnie ukończył pisanie swojej książki „Wojna, ludzie 
i medycyna”. Żalił się, że ze względu na polecenie cenzora musiał usu-
nąć opisy niektórych wydarzeń. I to całe akapity. Cieszył się, że jednak 
książka została przekazana do drukarni. Wielką „wadą” jego było też 
to, że nie mógł się powstrzymać od krytycznych uwag o swoich obec-
nych przełożonych. A to także nie było dobrze postrzegane. Za to kiedy 
wspomniana książka-pamiętnik się ukazała to przeczytałem ją „jednym 
tchem”. Kiedy kupiłem ją w księgarni, a był to dzień poprzedzający obro-
nę mojej rozprawy doktorskiej, to zamiast przygotowywać się do obrony 
doktoratu, całą poprzedzającą noc spędziłem na czytaniu. I nad ranem 
ją ukończyłem. Żona sądziła, że tak skrupulatnie przygotowuję się do 
występu przed całą Radą Wydziału (tak się wtedy odbywały obrony) 
i nie śmiała mi rozpraszać myśli. W skrytości ducha dziwiła się dlaczego 
tak obawiam się tej obrony. Kiedy po kilku miesiącach opowiedziałem 
o tym Majewskiemu, nie mógł powstrzymać się od śmiechu. „A to mi 
kolega zrobił niespodziankę. Że też panu aż tak chciało się czytać”. 
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Później dr Majewski wyjechał. W kilka lat później spotkaliśmy się 
jeszcze na statku, na rejsie Jastarnia-Gdynia i przez godzinę wspomina-
li. Mieszkał wtedy w Toruniu. Opowiadał o dalszych pracach wydawni-
czych.

Z przedstawionych, w wielkim skrócie, danych z życia dr Majew-
skiego wynika, że była to postać niezwykła. Z całą pewnością był czło-
wiekiem czynu, napiętnował wszelkie niedbalstwa, łamanie więzów or-
ganizacyjnych, bez względu na to, kto je czynił. Był lekarzem o szerokim 
oddechu i wielkiej skali zainteresowań. Należy też podkreślić wielkość 
zasług na polu pisarskim. Jego specjalnością była chirurgia, ale pod 
koniec życia zajął się pisaniem książek, z wielkim wkładem osobistych 
przeżyć. Jego książki charakteryzują wiernie życie młodego człowieka 
w przedwojennej Polsce, latach wojny, a także, i to chyba najważniejsze, 
odzwierciedlają jego działalność jako chirurga podczas działań fronto-
wych. Opisuje bez patosu, egzaltacji i frazeologii kiedy jako lekarz pra-
cujący na pierwszej linii ognia, był bezpośrednio narażony na utratę ży-
cia. Proza dr Adama Majewskiego ma niezwykły ładunek patriotyczny 
i  zarazem etyczny, co nie często zdarza się w pisarstwie pamiętnikar-
skim. Naprawdę postępował w myśl dewizy podanej przez Jowitę Juarez: 
„Nie chowajmy głowy w piasek. Lepiej uderzmy się w piersi”.
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Maleszyk Stefan (1901-1962) urodził 
się w Ostrowie Lubelskim, w dawnym po-
wiecie włodawskim. Pochodził z  bardzo 
biednej rodziny. Ojciec był zdunem. Zawód 
ten jednak nie zapewniał regularnej pracy, 
co powodowało duże trudności w  utrzy-
maniu wielodzietnej rodziny. Dr Maleszyk 
miał siedmioro rodzeństwa. Brat Jan, za-
wodowy policjant, został zamordowany 
w  Ostaszkowie, a  drugi zginął z  rąk żan-
darmów niemieckich w Ostrowie. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej (Naczalnoje 

Ucziliszcze) w Ostrowie, dr Maleszyk rozpoczął naukę w Gimnazjum 
im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, które ukończył w 1922 r. W czasie 
nauki w gimnazjum cierpiał biedę i musiał się utrzymywać z udziela-
nia korepetycji młodszym kolegom. W 1920 r. zaciągnął się ochotniczo 
do Polskiego Wojska i wziął udział w wojnie z armią bolszewicką. Za 
to został odznaczony medalem „Polska Swemu Obrońcy 1918-1921”. 
W 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefa-
na Batorego w Wilnie i w 1932 r. otrzymał dyplom doktora wszech nauk 
lekarskich. Po ukończeniu studiów przez sześć lat pracował w oddzia-
le chorób wewnętrznych Szpitala św. Wincentego a Paulo w Lublinie, 
którym kierował późniejszy profesor Michał Voit. W latach 1929-1930 
ponownie został wcielony do służby wojskowej i kolejno służył w Szkole 
Podchorążych Sanitarnych Rezerwy w Warszawie, Włodzimierzu Wo-
łyńskim, Równem, a także krótko w 1936 r. w Kostomłotach. W prze-
rwach między odbywaniem przymusowej służby wojskowej pracował, 
jak już wspomniano, w oddziale chorób wewnętrznych, a jednocześnie 
był lekarzem internistą w  Ubezpieczalni Społecznej. Przez wiele lat 
(przed i po wojnie) był również lekarzem szkolnym Gimnazjum im. Za-
moyskiego w Lublinie. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany. Ranny 
w walkach z Niemcami, był leczony w szpitalu w Samborze. Uprzedzony 
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o  przekazaniu miasta Armii Czerwonej, mimo nie wyleczonych ran, 
zbiegł i pieszo, po różnych perypetiach, dotarł do Lublina. Niestety nie 
wszyscy ranni, szpitalni koledzy, oficerowie posłuchali rad zalecają-
cych ucieczkę i dlatego zginęli w Katyniu. W czasie okupacji mieszkał 
w Lublinie i pracował w Ubezpieczalni Społecznej. Często pomagał lu-
dziom uniknąć wywózki na przymusowe roboty w Rzeszy. W akcjach 
tzw. „ulicznych łapankach” był dwukrotnie aresztowany, ale zwolniono 
go po interwencji niemieckiego szefa Ubezpieczalni. W grudniu 1944 r. 
wstąpił do Wojska Polskiego i jako lekarz w randze kapitana odbył kam-
panię z wojskami frontowymi od Warszawy aż po Łabę. W 1949 r. zo-
stał przeniesiony do rezerwy i powrócił do pracy w lecznictwie otwar-
tym w Lublinie. Zachorował, i po trzecim zawale serca zmarł 23 marca 
1962 r. Został pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Żona Eugenia z d. Sikorska i córka Krystyna Boruch też były leka-
rzami. 

Jeśli chodzi o moje wspomnienie o doktorze Stefanie Maleszyku to 
przypominam, że jako przyjaciel ojca często odwiedzał naszą rodzinę 
w Lublinie. Kiedy dowiedział się, że studiuję medycynę, opowiedział mi 
o swoich perypetiach w Wilnie. „Studiowałem długo, bo aż ponad dzie-
sięć lat. Ale nie dlatego, że byłem złym studentem. Przyczyną było moje 
ubóstwo. Miałem duże trudności finansowe, związane z  odpłatnością 
za egzaminy dyplomowe. W  tamtych latach żeby przystąpić do egza-
minu, student musiał dysponować dosyć wysokimi kwotami”. Dr Male-
szyk pracował więc dorywczo, i tylko dzięki, zarobionym w ten sposób, 
pieniądzom mógł ukończyć studia i otrzymać dyplom uprawniający do 
praktyki lekarskiej. Przerywał więc naukę na rok a następnie, po zaro-
bieniu odpowiedniej kwoty, ponawiał naukę. Należy tu zaznaczyć, że 
takie opóźnienia z otrzymaniem dyplomu były wówczas dosyć częste, 
i to nie tylko dlatego, że wielu studentów miało kłopoty materialne, ale 
także dlatego, że egzaminy dyplomowe (z III, IV i V roku studiów) moż-
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na było zdawać dopiero po uzyskaniu absolutorium, co automatycznie 
przesuwało o kilka lat otrzymanie dyplomu.

Innym curiosum był fakt, że na mundurze stale nosił „baretkę” 
świadczącą, że został odznaczony za walkę z Bolszewikami. Co, w po-
wojennym wojsku, nie mogło być dobrze widziane. Taka demonstracja 
mogła mieć nieprzewidziane konsekwencje. Pytany przez kolegów o ja-
kim orderze ona świadczy, odpowiadał wymijająco, że to odznaczenie 
za dobrą lekarską pracę w szkolnictwie. Zorientowani przyjaciele-kole-
dzy z „przymrużeniem oka”, przyjmowali to tłumaczenie za prawdziwe. 
Ale rzeczywiście „politrucy” nigdy się o tym dowiedzieli. 

Przypominam też, że w czasie okupacji dr Maleszyk, na prośbę ojca, 
wypisał mi, nie odpowiadające prawdzie zaświadczenie, że był świad-
kiem ataku epileptycznego, jaki u mnie stwierdził. Miało mnie to uchro-
nić przed wcieleniem do Baudinstu. Kiedy stanąłem przed komisją, któ-
rą prowadził Niemiec i lekarz polski, to lekarz niemiecki po zbadaniu, 
i obejrzeniu zaświadczenia, klepnął mnie po ramieniu, i  zaopiniował: 
„Zdrow jak byk”. Musiał być Ślązakiem. Ale się nie dałem wcielić do 
tych batalionów pracy.

Dr Stefan Maleszyk był lekarzem z powołania. W każdych warun-
kach, w jakich przyszło mu przebywać lub pracować, całą swoją wiedzę 
i umiejętności poświęcał chorym ludziom. 
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Mardarowicz Czesław (1920-1976), 
urodził się w Chatham (Anglia). Poród od-
był się na statku, w czasie morskiej podró-
ży rodziców. Po uzyskaniu w  roku 1939 
świadectwa dojrzałości w  Kaliszu, miał 
przerwę i dopiero w 1944 r. rozpoczął stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, któ-
re ukończył w 1951 r. uzyskując tytuł leka-
rza. W 1952 r. doktoryzował się w dziedzi-
nie mikrobiologii, a w 1967 r. habilitował 
i  uzyskał tytuł doktora habilitowanego  

n. med., zatwierdzony w 1968 r. 
Już w  czasie studiów rozpoczął pracę w  Zakładzie Mikrobiologii 

pod kierunkiem prof. Ludwika Flecka, a po jego wyjeździe do Warsza-
wy, prof. Jadwigi Szczygielskiej i  następnie prof. Józefa Parnasa. Prof. 
Parnas prowadził szeroko zakrojone badania nad chorobami odzwie-
rzęcymi, ze szczególnym uwzględnieniem pałeczek Brucella. Dr Marda-
rowicz, jeszcze jako student, zajmował się też dokumentacją fotograficz-
ną preparatów mikroskopowych, co w tamtych latach było niewątpliwie 
cenne, trudne do praktycznego zastosowania, a jednocześnie ważne dla 
utrwalenia badań.

W  międzyczasie odbywał staże specjalizacyjne w  Klinice Chorób 
Zakaźnych i uzyskał specjalizację w tej dziedzinie. Pozwoliło mu to, po 
odejściu na emeryturę prof. dr med. Kazimierza Kucharskiego, objąć 
w 1968 r. kierownictwo Kliniki Chorób Zakaźnych, którą kierował do 
1976 r. Mieściła się w Szpitalu Miejskim Jana Bożego. Niestety w czasie 
pracy w Zakładzie Mikrobiologii zaraził się pałeczkami Brucella i roz-
chorował przewlekle. W wyniku tego schorzenia musiał raz w tygodniu 
jeździć do Warszawy na leczenie dializą, ponieważ w Lublinie jeszcze tej 
metody leczenia nie stosowano. Zmarł w dniu 17 maja 1976 r. 
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Z prof. Czesławem Mardarowiczem spotkałem się w czasie odby-
wania ćwiczeń z mikrobiologii. Był moim asystentem, a następnie, po 
kilku latach, wspólnie zdawaliśmy takie same egzaminy. Sytuacja ta, 
była spowodowana tym, że Mardarowicz rozpoczął studia bezpośrednio 
po wojnie, i studiował starym, przedwojennym trybem, czyli egzaminy 
kliniczne mógł zdawać dopiero po ukończeniu wszystkich wykładów 
trzeciego, czwartego i piątego roku studiów. Natomiast nam, studentom 
późniejszym, umożliwiono zdawanie egzaminu natychmiast po ukoń-
czeniu wykładów z danego przedmiotu. Dlatego wytworzyła się dziwna 
sytuacja, że zdawałem ten sam egzamin razem z  moim dawnym asy-
stentem.

Prof. Czesław Mardarowicz słynął z szybkiej orientacji i sytuacyjne-
go dowcipu. Przypominam fakt gdy, po podniesieniu słuchawki telefo-
nicznej, usłyszał pytanie: „Czy Jan Boży?” Odparł: „Nie! Doktor Marda-
rowicz”. Albo lansował powiedzenie: „Całujmy się bez podawania rąk”. 
Pracował przecież w klinice chorób zakaźnych. Jeżeli mówiono o zna-
jomej, że jest przystojna i  uczynna, prostował: „Nie wszystko w  skle-
pie co na wystawie”. Gdy koleżanka pomstowała: „Jestem oburzona!”. 
Uważał, że mówi: „Obu żona”. Odpowiedział: „Jednego Twojego męża 
znam. To Tadek a jak się nazywa ten drugi?” Albo gdy ktoś się martwił, 
pocieszał: „Precz smutek wszelki”. Czyli w szelki. I zapytywał: „A może 
ty nie nosisz do spodni szelek, tylko pasek?” I rozładowywał sytuację. 
Taki to był dowcipny profesor. Czesław Mardarowicz był znakomitym 
filatelistą i filomenistą i miał niecodzienne ich zbiory. Pięknie też grał 
na organkach.
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Mysakowska Helena (1905-1996) 
urodziła się w Wojsławicach, gdzie jej ojciec 
był organistą. Po ukończeniu w 1923 r. szko-
ły średniej w Zamościu rozpoczęła studia 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. W  1929 r. zosta-
ła lekarzem i  rozpoczęła pracę w  szpitalu 
Jana Bożego w  Lublinie. W  międzyczasie 
dokształcała się na kursach medycznych 
w kraju i we Francji. W Lublinie pracowa-
ła krótko na oddziale wewnętrznym i  na 
oddziale zakaźnym a później, już na stałe, 

na oddziale dla chorych na gruźlicę płuc. Ten ostatni oddział został 
powołany z inicjatywy dyrektora szpitala (dr. Biernackiego) i ordyna-
tora oddziału zakaźnego (dr. Moroza), którzy dla chorych na gruźlicę 
płuc postanowili wyodrębnić specjalny, osobny oddział. Był to jeden 
z  pierwszych takich oddziałów w  kraju. Ordynatorem została, mło-
da wtedy lekarka, Helena Mysakowska. I  była to decyzja dobra ale 
i odważna. I od tego czasu leczenie tego schorzenia było jej jedynym 
zajęciem medycznym. Szybko zyskała opinię najlepszego specjalisty 
w Lublinie. Oczywiście w tej dziedzinie. W latach znacznie później-
szych oddział został przemianowany na Klinikę Chorób Płuc i Gruź-
licy Płuc Akademii Medycznej, a dr Mysakowska została mianowana 
profesorem nadzwyczajnym medycyny (1967 r.). Należy zaznaczyć, że 
w  latach przedwojennych i  wojennych gruźlica płuc była niezwykle 
ciężkim schorzeniem, z reguły kończącym się zgonem. Był to niezwy-
kle trudny i odpowiedzialny oddział. 

Całe swoje lekarskie życie prof. Helena Mysakowska poświę-
ciła leczeniu chorych na gruźlicę płuc. Została konsultantem w  tej 
dziedzinie, otworzyła w 1946 r. sanatorium w Adampolu i w 1962 r. 
w Poniatowej.
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Moje spotkania z prof. Mysakowską zaczęły się dla mnie szybko, bo 
zaraz na początku mojej pracy w klinice chorób wewnętrznych. Po pro-
stu nasi chorzy musieli być często konsultowani z ftyzjatrami. Oczywi-
ście zasięgano rady dr Heleny Mysakowskiej. Jako najmłodszy pracow-
nik, to przeważnie ja, byłem wysyłany z chorym po poradę. Zaraz przy 
pierwszym pobycie na tym oddziale uderzył mnie wielki ład i porządek. 
Wprawdzie oddział mieścił się w  starym budynku, gdzie trudno było 
utrzymać czystość, to podłogi na korytarzach były wypastowane, wy-
dezynfekowane, na parapetach okiennych stały kwiaty, a pomieszczenia 
były często wietrzone. Porządek był wielki mimo, że chorzy w szpita-
lu leżeli miesiącami. I właśnie dlatego dr Mysakowska starała się, żeby 
choć w małym zakresie, stworzyć warunki podobne do tych jakie mieli 
we własnych domach. Przy pierwszej wizycie przedstawiłem się i usiło-
wałem ucałować podaną mi dłoń. Nie dopuściła do tego i powiedziała, 
że na tym oddziale witamy się bez podawania rąk, a zrobiła to tylko dla-
tego, bo widzi mnie po raz pierwszy. Zrozumiałem niebezpieczeństwo 
przeniesienia zarazków tym gestem. Jak łatwo można było zaobserwo-
wać całe dni spędzała w szpitalu. Oddział był jej domem.

W  latach okupacji niemieckiej wraz ze swoimi lekarzami wielce 
ryzykowała pomagając chorym. Przyczyniła się do uratowania setek 
mieszkańców Lublina. W tamtych latach gruźlicę płuc leczono odmą, 
czyli wpompowaniem powietrza do jamy opłucnowej. Cisnąc w  ten 
sposób płuco powodowano jego zapadnięcie i jakoby łatwiejsze gojenie. 
Ale zabieg ten musiał być jednak powtarzany, przeważnie co tydzień. 
I jak wspominała dr Helena Mysakowska w czasie kampanii wojennej 
we wrześniu 1939 r. w szpitalu nie było prądu elektrycznego czyli nie 
było możliwości korzystania z aparatu rentgenowskiego. Mimo to „na 
ślepo” dopełniano odmy, nawet obustronne, i to ludziom nie znanym, 
uciekającym przed Niemcami. A  i  później, w  czasie okupacji, razem 
z lekarzami z oddziału, pisała zaświadczenia z fałszywym rozpoznaniem 
czynnej gruźlicy płuc, i w ten sposób chroniła przed wywiezieniem na 
przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy. Świadczyła, że „chory” prątkuje 
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i może zarażać otoczenie. Co nie zawsze było zgodne z prawdą. Leczono 
też partyzantów, ludność żydowską, uchodźców. Duży kłopot był z par-
tyzantami. Ci przyjeżdżali z lasu, dopełniano im odmę szybko i w taki 
sposób, żeby niewiele osób ich widziało. Oni też zwykle szybko opusz-
czali gabinet lekarski13.

Niestety jej rodzina tez poniosła bolesne straty. Brat ks. Stanisław 
(1896-1942) został zamordowany w Dachau a bliski kuzyn, student me-
dycyny, aresztowany zginął w obozie koncentracyjnym.

Prof. Helena Mysakowska kierowała kliniką do 1975 r., czyli do 
przejścia na emeryturę. Zmarła w 1996 r. i została pochowana na cmen-
tarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Wielką zasługą prof. Heleny Mysakowskiej było to, że w 1972 r. do-
prowadziła do wybudowania oddzielnego budynku, takiego czteropię-
trowego, nowoczesnego, z pełnym wyposażeniem. Mieści się przy ulicy 
Jaczewskiego 8. Dopiero teraz chorzy uzyskali właściwe warunki do le-
czenia a  lekarze do pracy. Doprowadziła do tego częstymi wyjazdami 
do ministerstwa zdrowia, szukaniem znajomości, pisaniem setek listów 
i memoriałów. W tamtych latach był to niebywały wyczyn organizacyj-
ny. Wielka jej za to chwała.

Prof. Helena Mysakowska była w Lublinie osobą niezwykle popu-
larną i szanowaną, przede wszystkim za jej bezinteresowne i troskliwe 
podejście do chorych. Dlatego w 1973 r. została wybrana „Lublinianką 
Roku”. A takim tytułem mogły się pochwalić tylko nieliczne osoby. Tyl-
ko te, które uzyskały najwięcej głosów w publicznym plebiscycie.

A teraz przypomina mi się sytuacja niemal anegdotyczna. Było to 
tak. W ramach specjalizowania się musiałem przez trzy miesiące praco-
wać na salach z chorymi na gruźlicę płuc. I dzięki temu byłem świad-
kiem uwagi, którą w czasie obchodu lekarskiego zrobiła dr Mysakowska. 
Pielęgniarka pokazała jej wynik analizy moczu jednej z chorych, gdzie 

13  H. Mysakowska. Z okupacyjnych losów przeciwgruźliczej służby zdrowia. „Przegląd Le-
karski” 1976, nr 33, s. 142.
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podano, że w próbce znaleziono plemniki. „To trochę dziwne” - zauwa-
żyła pani profesor i zwróciła się do jednego z lekarzy: „Panie Kazimie-
rzu na tej sali jedynym mężczyzną to jest tylko pan”. Miał to być żart. 
Ale niefortunny i nie subtelny. Dr Kazimierz S., lekarz ponad sześćdzie-
sięcioletni, był niezwykle przyzwoitym człowiekiem wprost pruderyj-
nym, ale jednocześnie „nie znał się na żartach”. Przecież, na taką uwa-
gę, najwyżej można było się tylko roześmiać. Wszyscy się uśmiechnęli. 
Ale jego twarz przypominała kwiat piwonii. Groziło awanturą. Okazał 
się jednak dobrze wychowanym. Zmarszczył czoło, nic nie powiedział, 
skłonił głowę, jak żołnierz stuknął obcasami dając znak, że wychodzi 
i opuścił salę. Wszystkim zrobiło się przykro, że tak to odczuł. Ale czy 
nie miał racji? Dalsza część obchodu odbyła się w milczeniu.
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Rachwald Jerzy (1916-2000) urodził 
się w  Lublinie. Po uzyskaniu matury roz-
począł studia medyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim. Niestety będąc na czwartym 
roku studiów przerwała je wojna. W czasie 
okupacji ukrywał się pracując w  szpitalu 
Jana Bożego w  Lublinie. W  1944 r. został 
zmobilizowany i  jako felczer przebył fron-
towy szlak wojenny. Po odejściu z  wojska, 
w ciągu jednego roku akademickiego zali-
czył czwarty i  piąty rok studiów i  uzyskał 
dyplom lekarza na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej. Należy tu zauważyć, że uniwersytet wyjątkowo 
stworzył taką możliwość studiowana. Tzn. w ciągu jednego roku aka-
demickiego zaliczano dwa lata studiów. Rozpoczął pracę jako starszy 
asystent I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W roku 1953 został wcielony 
do wojska, które zakończył jako oficer zawodowy w randze pułkownika, 
ordynatora oddziału zakaźnego. W 2000 r. zmarł i  jest pochowany na 
cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Moje pierwsze spotkanie z  dr Jerzym Rachwaldem odbyło się 
w dniu 15 maja 1951 r., kiedy zgłosiłem się do pracy jako młodszy asy-
stent I  Kliniki Chorób Wewnętrznych AM. Bo dr Rachwald oddział 
ten prowadził i był jego duszą. Świetny klinicysta. Szybko wprowadził 
mnie w tok pracy kliniki, nauczył wielu istotnych zabiegów, i pozwolił 
samemu prowadzić leczenie. Oczywiście pod jego codzienną kontrolą. 
Traktował mnie jako odpowiedzialnego, starszego kolegę. Poczułem się 
lekarzem. Z wielką energią zacząłem leczyć chorych, i do dnia dzisiej-
szego z wielkim szacunkiem wspominam tego wspaniałego lekarza.

Dr Rachwald miał jednak kilka wad, które utrudniały mu życie. 
Opowiadał mi, że w  czasie wojny, kiedy był szefem punktu sanitar-
nego, to bywał proszony o  wydanie komendantowi butelki spirytusu, 
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którym dysponował w apteczce. Jeden raz wydałem, ale przy następnej 
prośbie odmówiłem. Nie pomogła propozycja zapotrzebowania alko-
holu w większej ilości, i zapewnienie, że pułkownik chętnie taki papier 
podpisze. Przecież to głównie on korzysta z tego alkoholu. Nie ustąpił. 
Dlatego, kiedy skończyła się wojna, i odchodzili do cywila, to wszyscy 
zdemobilizowani otrzymali różnego rodzaju upominki. Przeważnie 
były to zegarki, teczki, pióra wieczne. „A ja dostałem dyplom z podzię-
kowaniem za dobrą, ofiarną służbę” - żalił się do mnie. 

Z  powyższego wynika, że problemem było dosyć stanowcze, do-
kładnie trzymające się regulaminu, podejście do wykonywanej pracy. 
Niestety, jeśli chodzi o chorych to, czasami nawet niezbyt grzeczne, zbyt 
„suche”. I to bywało przyczyną różnych przykrych sytuacji. Dlatego po-
staram się teraz opowiedzieć o dwóch takich wydarzeniach.

Do kliniki przetransportowano w  ciężkim stanie chorego, któ-
ry popełnił samobójstwo. Był to komendant posterunku SOK (Straż 
Ochrony Kolei) w podlubelskim mieście. Niestety, popełnił defrauda-
cję, którą wykryła przeprowadzana okresowo kontrola. Komendantowi 
groziło więzienie. Aby go uniknąć, targnął się na życie wypijając pewną 
ilość ługu, środka powszechnie używanego do prania bielizny. Skutek 
był tragiczny. Dla chorego nie było ratunku. Po zbadaniu dr Rachwald 
uświadomił mnie, że choremu nie możemy nic pomóc. „Musi umrzeć 
śmiercią głodową. Proszę mu podawać wyłącznie leki uśmierzające bóle 
w takich dawkach, żeby jak najmniej cierpiał”. Taką zresztą wiadomość 
przekazał żonie i bratu, jednemu z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR. Pacjent sprawiał nam dużo kłopotliwych sytuacji. Każdą osobę 
z personelu obwiniał o pogorszenie swojego stanu zdrowia. Oczywiście 
nie winił tylko siebie. Pielęgniarki i salowe unikały go jak ognia, bo po 
prostu je wymyślał. Na konsultację zostali poproszeni dwaj profeso-
rowie chirurgii (Feliks Skubiszewski i  Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz), 
którzy potwierdzili diagnozę i  przewidywany tok choroby, co zosta-
ło skrupulatnie odnotowane w  historii choroby. Nam pozostało tylko 
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czekanie na tragiczny koniec. Starałem się jak umiałem, uśmierzałem 
choremu bóle i to chyba było przyczyną, że w stosunku do mnie nie kie-
rował złośliwych uwag. Wkrótce jednak przyszło to najgorsze. Miałem 
wtedy dyżur w szpitalu. Umierający zażądał wezwania funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego tzw. UB. A więc pracowników in-
stytucji, której powszechnie wszyscy się po prostu bali. Przyszło dwóch 
panów w cywilnych ubraniach. Przy mnie, jako lekarzu dyżurnym zło-
żył zeznanie, że umiera, ponieważ jest źle leczony przez ordynatora, 
czyli dr Rachwalda, znanego zresztą przeciwnika panujących aktualnie 
rządów, który przez cały czas pobytu w  klinice zapisywał mu celowo 
lekarstwa, które go powoli i  systematycznie zabijały. Żąda więc śledz-
twa przeciwko niemu i ukarania go przykładnie. Protokół sporządzo-
no, chory podpisał. Ode mnie nic nie żądano, nie kazano podpisywać 
protokołu i  nie pytano, czy donos był zgodny z  prawdą. Byłem tylko 
biernym świadkiem. Po kilku godzinach chory zakończył życie. Rano 
przekazałem tę niedobrą wiadomość ordynatorowi. Sekcja zwłok po-
twierdziła prawidłową diagnozę. Po kilku dniach oczywiście rozpoczęto 
dochodzenie. Był wezwany ordynator i niektóre osoby z personelu szpi-
talnego. Sprawa jednak została szybko umorzona, dzięki bratu zmarłe-
go, który okazał się przyzwoitym człowiekiem. Oświadczył on, że jako 
członek rodziny nie ma żadnych zarzutów do personelu szpitala, i że był 
dokładnie informowany o  chorobie oraz prognozie. Podobno powie-
dział, a było to przy ordynatorze, że zmarły był wprawdzie jego bratem, 
ale jednocześnie okazał się zwykłym złodziejem. W celu uniknięcia kary 
popełnił samobójstwo, zostawiając bez środków do życia żonę z mały-
mi dziećmi. Nikt nie jest winien jego śmierci. A pod koniec życia chce 
jeszcze szkodzić innym. Sprawę zamknięto. Po tym wydarzeniu szybko 
zrozumiałem, że muszę się bardzo pilnować w ordynowaniu lekarstw 
i mieć dobry kontakt z chorymi.

Dr Rachwald miewał też inne „przygody” z przedstawicielami ów-
czesnego reżymu. Przytoczę jeden z nich. Na dyżurze przyjąłem Hen-
ryka I., pacjenta skierowanego na leczenie szpitalne przez, kierownika 
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naszej kliniki, prof. Aleksandra Goldschmieda. Zbadałem, zleciłem po-
branie rano podstawowych badań i  powiedziałem choremu, że rano 
ordynator zadecyduje, czy należy wykonać sondę żołądka, bo tak zwy-
kle postępujemy z chorymi skarżącymi się na dolegliwości gastryczne. 
Oczywiście wyraził na to zgodę i zastrzegł, że będzie się stosował do 
wszelkich zaleceń. Musi być całkowicie zdrowy ponieważ wymaga tego 
jego praca w jednej z lubelskich gazet. Przy porannej wizycie z ordyna-
torem ustaliliśmy tok badań i podawanie leków. W czasie naszej obec-
ności na sali chorych, pielęgniarka p. Julia robiła jednemu z pacjentów 
zastrzyk „domięśniowy”. Delikwent krzyknął z bólu. „Wiem, że jest to 
bolesne, ale nic na to nie poradzę, ponieważ mamy tępe igły, wykonane 
z niezbyt dobrego metalu” – usprawiedliwiała się wstrzykująca. „Pewnie 
są zakupione w Związku Radzieckim, czyli mało warte?” – wypytywał 
Henryk I. „Tak. Przytaknęła”. „A co pan o tym sądzi panie doktorze?” – 
zapytał Rachwalda. „No cóż te igły to niezbyt udały się produkującym. 
Ale za to Rosjanie bardzo dobrze zorganizowali leczenie krwią. Roz-
budowali sieć banków, które ją przechowują. I mogą być z tego dum-
ni. Rzeczywiście z tego sposobu leczenia słyną na cały świat. A także 
mają bardzo dobrze rozwiązaną metodę leczenia rehabilitacją w swoich 
wspaniałych uzdrowiskach. Tego to możemy im tylko pozazdrościć” 
– odparł zapytany. Zdziwiłem się niepomiernie. Dlaczego doktor tak 
się rozgadał. Co ma wspólnego zastrzyk z organizacją krwiodawstwa 
i  sanatoriami. I dlaczego tak wychwala Związek Radziecki, o którym 
ma zwykle, delikatnie mówiąc, złe zdanie. Wizytę ukończyliśmy bez 
dalszych dyskusji z chorymi. Jakie było moje zdumienie kiedy w po-
łudnie Henryk I. Przyszedł do mnie i zażądał wypisu ze szpitala. Mo-
tywował to koniecznością natychmiastowego stawienia się w redakcji 
gazety. Nie pomogło moje tłumaczenie, że przecież dopiero wczoraj 
został przyjęty w  stan chorych, że nie mamy jeszcze ustalonego roz-
poznania i zaczętego leczenia. Musiałem przygotować dokument i ku 
mojemu niezadowoleniu wypisał się „na własne żądanie”. Trudno. Na-
pracowałem się przy nim i to na próżno. Za godzinę dowiedziałem się 
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jednak o właściwej przyczynie tej nagłej decyzji. Otóż zaraz po naszym 
obchodzie lekarskim, Henryk I. Pobiegł do dyrekcji szpitala, spotkał się 
z zastępcą dyrektora, członkiem partii, Stanisławem R. i zażądał zwol-
nienia z pracy „w trybie nagłym” pielęgniarki Julii. Jako zarzut postawił 
zdecydowaną wrogość do Związku Radzieckiego, wyśmiewanie z jego 
osiągnięć, także na polu medycyny. Oczywiście p. Julia została natych-
miast „wyrzucona” z pracy. Już od następnego ranka nie miała prawa 
wstępu do szpitala. Wszyscy bardzo żałowaliśmy tej niezwykle sumien-
nej i oddanej pacjentom pielęgniarki, „królika doświadczalnego” obo-
zu w Ravensbruck, największego obozu hitlerowskiego dla kobiet. Była 
osobą samotną. Została pozbawiona środków do życia. Jak mi później 
opowiedziała to przez dwa lata nie mogła wykonywać zawodu pielę-
gniarki i dlatego pracowała jako niewykwalifikowana robotnica fizycz-
na w fabryce butów „Buczka”. Dla wyjaśnienia dodam, że w kilka lat 
później Rachwald opowiedział mi o kulisach opisywanej sprawy. Otóż, 
tego wieczoru, kiedy ja przyjmowałem do kliniki Henryka I., do Je-
rzego zatelefonował prof. Goldschmied i poinformował o skierowaniu 
tegoż pacjenta i  prosił żeby być ostrożnym w  wypowiadaniu swoich 
sądów. Czyli, krótko mówiąc, profesor, bardzo ceniony zresztą towa-
rzysz partii, ostrzegł personel. Dlatego mój ordynator, tak wychwalał 
osiągnięcia na polu medycznym w Związku Radzieckim. On wiedział, 
że będzie tendencyjnie pytany i potrafił się przed tym ustrzec. Niestety 
inni nie byli świadomi zamierzeń pracownika Urzędu Bezpieczeństwa 
i  ponieśli konsekwencje. Jego zadaniem było sprowokowanie dr Ra-
chwalda, ale konsekwencje poniósł kto inny. Nawiasem dodam jesz-
cze, jak się później dowiedziałem, p. Henryk uciekł do Szwecji, przyjął 
wiarę rzymsko-katolicką, stał się zagorzałym przeciwnikiem generała 
Jaruzelskiego, a  wielkim orędownikiem nowo powstałej „Solidarno-
ści”. Podobno. Aż się nie chce wierzyć. Czyżby człowiek mógł się aż tak 
zmienić? No i co? Czy podane tylko te dwa opisy naszej pracy w tam-
tych latach nie odzwierciedlają dobrze z  jakimi problemami musieli-
śmy się w tamtych czasach borykać.
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Albo też taka sytuacja. Wypisaliśmy chorą leczoną z powodu wiru-
sowego zapalenia wątroby. Została położona w stanie ciężkim. Wtedy to 
schorzenie było leczone na internie. Mąż, profesor jednego z lubelskich 
gimnazjów, otrzymał dokładne wskazówki co do leczenia jak i stosowa-
nia diety. Ale w dniach następnych codziennie telefonował do dr Ra-
chwalda i informował o stanie zdrowia chorej i o posiłkach jakie spoży-
ła. Było to dosyć uciążliwe, ponieważ aparat telefoniczny znajdował się 
na portierni, oddalonej od kliniki około 40-50 metrów. Po kilkunastu 
takich zaproszeniach do rozmowy doktor się zdenerwował. Kiedy, w ga-
binecie, omawialiśmy sposób leczenia ciężko chorego nadszedł portier i: 
”Panie doktorze, dzwoni ten profesor, co codziennie”. Rachwald milczy. 
Portier jest zniecierpliwiony, opuścił przecież miejsce pracy. „Panie dok-
torze! Telefon”. Nie ma odpowiedzi. „No to co ja mam odpowiedzieć?” 
„Niech mnie pocałuje w d...”. Portier podreptał i z satysfakcją przekazał: 
„Pan doktor powiedział żeby pan... itd. itd.”. Konsultacje telefoniczne się 
urwały w trybie natychmiastowym. Ale czy dr Rachwald zaskarbił sobie 
wdzięczną pamięć u troskliwego męża? A przecież wyleczył mu ciężko 
chorą żonę.
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Skubiszewski Feliks (1895-1981) 
urodził się w Czemiernikach w wojewódz-
twie lubelskim, szkołę średnią w  Lublinie 
ukończył w  1914 r. Rozpoczął studia na 
Wydziale lekarskim uniwersytetu w  Mo-
skwie i  w  1919 r. uzyskał dyplom lekarza, 
który nostryfikował w Warszawie. W War-
szawie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii 
Operacyjnej i tam się w 1924 r. doktoryzo-
wał. W  1925 r. przeniósł się do Poznania 
i pracował w Klinice Chirurgii kierowanej 
przez prof. Antoniego Jurasza. W  1931 r. 

habilitował się i uzyskał etat docenta. W latach wojny był ordynatorem 
oddziału chirurgicznego w Puławach, a po odzyskaniu niepodległości 
przeniósł się do Lublina, gdzie został kierownikiem II Kliniki Chirurgii. 
W 1948 r. został profesorem tytularnym. Był też pierwszym rektorem 
Akademii Medycznej w Lublinie, która powstała w 1950 r. W 1975 r. 
otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Medycznej w Lubli-
nie. W 1965 r, przeszedł na emeryturę. Zmarł 17 maja 1981 r. i został 
pochowany na cmentarzu w Czemiernikach.

Prof. Feliks Skubiszewski był wspaniałym chirurgiem, wykształcił 
wielu znakomitych lekarzy, niezwykle cenionych chirurgów. Ale miewał 
też swoje dziwactwa. I tak np. operował w bawełnianych rękawiczkach, 
tak jak to robiono przed wojną. Był typowym pyknikiem. Łatwo wpadał 
w gniew i wtedy bywał nieprzyjemny. Sam operował bardzo dużo. Jeże-
li w czasie zabiegu nie było sprawnego podawania narzędzi lub chory 
był źle uśpiony, to na głowy delikwenta sypały się gromy. Gniew jednak 
przechodził mu szybko.

Jedno z  moich pierwszych spotkań z  profesorem Skubiszew-
skim dotyczyło zdawania egzaminu z  chirurgii. Byłem już żonaty 
z  koleżanką z  mojego roku studiów. Wiedziałem, że profesor jest 
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przeciwnikiem zawierania małżeństw w młodym wieku. Dlatego bar-
dzo obawiałem się tego egzaminu. Przystąpiliśmy we dwoje. Pytania 
profesora Skubiszewskiego zwykle dotyczyły przypadków praktycz-
nej chirurgii, takich z jakimi spotyka się lekarz każdej specjalności. 
Profesor nie zadawał pytań z czystej teorii, a  trzymał się wyłącznie 
zagadnień klinicznych. Ten sposób egzaminowania bardzo mi odpo-
wiadał. Przystąpiliśmy do egzaminu w  lutym 1952 r., w  godzinach 
popołudniowych. Zdawało nas czworo. Na pierwszy ogień poszło 
dwóch kolegów, i obaj po kilkunastu minutach wyszli z notami nie-
dostatecznymi. Następną parą byliśmy my. Przyznaję, że wszedłem 
z  „gęsią skórka”. Żona była bardziej opanowana. Profesor siedział 
za dużym biurkiem, na którym paliła się lampa. Obok świadkami 
egzaminu byli: doc. Mieczysław Zakryś i dr Marian Kryński. Profe-
sor spojrzał na indeksy i zapytał: „To jesteście małżeństwem?”. „Tak”. 
„A  od jak dawna?” „Od dwóch miesięcy”. „Acha! No to zobaczy-
my co umiecie”. Po takim przyjęciu zrozumiałem, że egzaminu nie 
zdam. „Ale będę się bronił” – pomyślałem. Pierwsze pytanie: „Szok”. 
Wiedziałem, że jeżeli profesor chce kogoś „oblać”, to dobija go wła-
śnie tym pytaniem. A tu otrzymuję je jako pierwsze. Na to pytanie 
byłem jednak przygotowany. Odpowiedziałem. Otrzymałem pyta-
nia pomocnicze. Na które, jak mi się wydaje, też odpowiedziałem 
właściwie. Odpowiadaliśmy „na przemian” – raz jedno, raz drugie. 
Odpowiadała też żona. Potem miałem jeszcze kilka pytań, które pa-
miętam, ale nie będę tu przytaczał. Jakoś odpowiadaliśmy. Już po 
pierwszej odpowiedzi zorientowałem się, że usposobienie pytające-
go zmienia się na naszą korzyść. Tak zwykle zachowuje się pyknik. 
Wreszcie, po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, które każde z nas 
otrzymało, profesor stwierdził: „Widzicie, panowie – zwrócił się do 
swoich współpracowników – jeżeli ktoś chce, to może się kochać, 
nawet założyć rodzinę, ale i przygotować się do egzaminu”. Ku naszej 
radości oboje dostaliśmy noty celujące. „Tylko nie myślcie, że to pre-
zent ślubny. Naprawdę umieliście”. – jeszcze dorzucił. Na korytarz 
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wypadliśmy. Obaj koledzy, którym zdawanie wyszło niefortunnie, 
z  zazdrością oglądali nasze indeksy. Byliśmy szczęśliwi. Właściwie 
to wydarzenie nie ma nic wspólnego z dziwactwami i niecodzienny-
mi sytuacjami lekarzy, które właśnie mają być na łamach tej książki 
przedstawione, ale w pewnej mierze oddaje cechy charakterów tam-
tejszych lekarzy, którzy byli naszymi wychowawcami. Byli nie tylko 
wybitnymi specjalistami, ale i dobrymi ludźmi. Ale miewali też swo-
je dziwactwa.
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Stelmasiak Mieczysław (1909-
1982) urodził się 8 kwietnia 1909 r. w Pło-
uszowicach koło Lublina w rodzinie rolni-
czej. Szkołę średnią zaczynał w  Lublinie, 
a  kończył w  Białymstoku gdzie uzyskał 
maturę w 1931 r. W tym też roku rozpoczął 
studia medyczne w  wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu, które ukończył w  1938 r. Jeszcze 
jako student, w roku 1933, rozpoczął pracę 
w  Zakładzie Anatomii Opisowej. Po uzy-
skaniu dyplomu został asystentem w  po-

znańskim Szpitalu Chorób Wewnętrznych. We wrześniu 1939 r. został 
zmobilizowany i po ukończeniu kampanii wojennej przeniósł się do 
Lublina, gdzie mieszkał przez cały okres okupacji niemieckiej. Praco-
wał w szpitalu św. Wincentego a Paulo i w Przychodni Przeciwgruźli-
czej. W sierpniu 1944 r. został ponownie powołany do wojska, ale po 
utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zdemobilizowa-
ny, podjął pracę w UMCS. Zorganizował Katedrę Anatomii Prawidło-
wej Człowieka, w której był kierownikiem aż do przejścia na emerytu-
rę. Habilitował się w roku 1948. Przez cały czas pracy uniwersyteckiej 
był jednym z  najbardziej aktywnych i  zasłużonych organizatorów 
Wydziału Lekarskiego a  także, po utworzeniu Akademii Medycznej 
wieloletnim jej rektorem. Sprawowane funkcje kierownicze w admi-
nistracji uczelni przyniosły mu wiele budzących powszechne uzna-
nie osiągnięć i  sukcesów. Za te czyny i  pracę naukowo-dydaktyczną 
otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych oraz zaszczyt-
ną godność Doktora Honoris Causa. Zmarł 20 czerwca 1982 r i został 
pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Chcę tu jeszcze dodać, że prof. Mieczysław Stelmasiak leczył też 
chorych w swoim gabinecie prywatnym.



136

Prof. Mieczysław Stelmasiak miał trzech synów: Zbigniewa (1941) 
profesora neurologii, Mariana (1949) dr med. dermatologa i  Jerzego 
(1956) dr prawa14.

Moje spotkania z prof. Stelmasiakiem zaczęły się już na pierwszym 
roku studiów. Przez dwa lata uczyliśmy się anatomii prawidłowej czło-
wieka i była ona naszym głównym przedmiotem studiów. Na wykłady 
chodziliśmy nieregularnie. Profesor wykładał spokojnie, dokładnie opi-
sywał poszczególne części układu kostnego, i co tu mówić, raczej nud-
nie. Natomiast doskonale miał zorganizowane zajęcia z ćwiczeń. Pro-
fesor wprawdzie rzadko przychodził do studentów, ale główny nacisk 
położył na ćwiczenia praktyczne. Prowadzili je studenci, którzy w więk-
szości sami jeszcze nie ukończyli studiów medycznych. Byliśmy podzie-
leni na grupy 20-to osobowe i przez cztery dni w tygodniu przez kilka 
popołudniowych godzin preparowaliśmy zwłoki ludzkie lub uczyli się 
preparatów kostnych. Czas spędzony w zakładzie anatomii wspominam 
niezwykle ciepło. Kilkugodzinne przebywanie na sali ćwiczeń sprzyjało 
dobremu zapoznaniu się studentów ze sobą, a nawet zawiązaniu przy-
jaźni. Sam egzamin był zdawany u profesora, który pytał spokojnie ale 
dużą wagę przywiązywał do praktycznej znajomości preparatów kost-
nych i rozpoznawania różnych narządów ciała.

Z osobą prof. Mieczysława Stelmasiaka wiąże się następujące wyda-
rzenie. Może to być tylko anegdota, ale mająca duże szanse być praw-
dopodobną. Dotyczyła końca lat siedemdziesiatych ubiegłego wieku, 
a więc okresu obalania rządów PRL. Oczywiście na miasteczku uniwer-
syteckim licznie gromadzili się studenci i odbywały się wiece. Zacho-
dziła uzasadniona obawa, że może dojść do gwałtownych protestów. 
A to mogło się zakończyć użyciem siły a nawet rozlewem krwi. Nale-
żało temu szybko zapobiec. Dlatego w Komitecie Wojewódzkim PZPR, 
a  więc miejscu właściwej władzy, zebrano rektorów wyższych uczelni 

14 Alma Mater. Akademia Medyczna w Lublinie. 2000. nr 2, str. 195.
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lubelskich. Sekretarz, sam trochę przestraszony, wypytywał o sytuację 
na mieście. Chodziło mu zwłaszcza o to, czy władze uczelni mogą za-
gwarantować prawidłowe funkcjonowanie szkół i  czy potrafią opano-
wać młodzież domagającą się zmian politycznych. Każdy rektor był 
oddzielnie wypytywany i proszony o przedstawienie sytuacji w uczel-
ni, którą reprezentował. Większość referujących była zdenerwowana 
i przekazywała swoje wątpliwości. Jedynie rektor Akademii Medycznej 
prof. Mieczysław Stelmasiak twierdził, że w jego uczelni jest w porząd-
ku i nie ma obaw, że wystąpią zakłócenia w pracy. Zapytany dlaczego 
i na czym opiera swój pogląd odpowiedział, że wśród młodzieży groma-
dzącej się w miasteczku akademickim nie ma studentów Akademii Me-
dycznej. „Skąd pan wie?” – zapytał sekretarz. „To proste. Przeszedłem 
się dzisiaj wśród zgromadzonych studentów i żaden mi się nie ukłonił. 
A więc moich studentów nie ma” – odpowiedział rektor. Wywołał salwy 
śmiechu, ale tą błyskotliwą i  sprytną odpowiedzią uwolnił się od dal-
szych inwigilacji. O tym wydarzeniu znam tylko z opowiadań innych. 
Podobno jednak miało miejsce. 
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Szczerbo Antoni (1904-1991) urodził 
się w  Żarach w  województwie wileńskim. 
Szkołę podstawową (Naczalnoje Uczilisz-
cze) ukończył w  miejscowości Dołhinów, 
po I Wojnie Światowej gimnazjum w Wil-
nie (1926), a  Wydział Lekarski Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w  Wilnie w  1931 r. 
uzyskując tytuł doktora wszech nauk lekar-
skich. Jeszcze jako student rozpoczął pracę 
w wileńskim szpitalu pod kierunkiem prof. 
Kornela Michejdy, początkowo na chirurgii 
a następnie na urologii. Szybko wykształcił 

się w tych kierunkach i w 1937 r. został ordynatorem, a później dyrek-
torem szpitala w mieście Święciany. W latach II Wojny Światowej pra-
cował w szpitalach: w Wilkomierzu, Kownie (1940), i Wilnie (1943) 
gdzie był ordynatorem chirurgii w Wileńskim Szpitalu Miejskim. Po 
ukończeniu działań wojennych znalazł się w Lublinie i rozpoczął pra-
cę w szpitalu Jana Bożego, gdzie przez kilka lat (1946-1950) był dyrek-
torem, a jednocześnie został oddelegowany do Krasnegostawu w celu 
zorganizowania szpitala powiatowego. W 1951 r. został przeniesiony 
do Katowic, gdzie został docentem w 1954 r. Następnie wkrótce, bo 
w 1954 r., powrócił do Lublina i w różnych latach od 1956 do 1964 
pracował w  szpitalu kolejowym oraz jako kierownik kliniki urologii 
AM. W 1970 r. został mianowany profesorem. Po przejściu na eme-
ryturę jeszcze przez pięć lat operował w oddziale urologicznym szpi-
tala PKP. Zmarł 15 grudnia 1996 r. i został pochowany w Lublinie na 
cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Prof. Szczerbo miał córkę Małgorzatę (1947), profesor medycy-
ny, współtwórcę lubelskiej radiologii interwencyjnej i  zięcia Tomasza 
Trojanowskiego (1947), światowej sławy neurochirurga. Opiekował się 
i wykształcił też chłopca Pawła Sztajgisa, który później został profeso-
rem ortopedii w Poznaniu.
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Moje pierwsze spotkania z prof. Antonim Szczerbo dotyczą lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy jako młody asystent kliniki chorób 
wewnętrznych, miałem możliwość przyglądania się jego pracy na sali 
operacyjnej. Naprawdę był wirtuozem chirurgii. Operował spokojnie, 
dokładnie. Całą operację przeprowadzał osobiście. Sam nacinał skó-
rę i  sam zaszywał powłoki po ukończonym zabiegu. Nie denerwował 
się. Przypominam jak półgłosem zwrócił uwagę podającej instrumen-
ty zakonnej siostrze szarytce: „No Janina! Gdzie jest mój pean?” – i to 
wszystko. A to już była duża nagana. Tylko niewielu operatorów potra-
fiło tak się zachować. Miał świetne wyniki. Nic dziwnego, że chorzy sta-
rali się być operowani na oddziale dr Szczerbo, a omijali inne oddziały. 
Co zresztą było „solą w  oku” innych, też zresztą dobrych chirurgów. 
Do lekarzy podchodził jak do młodszych kolegów. Starał się im pomóc 
w kłopotach zdrowotnych.

Moje wspomnienie dotyczy sytuacji, kiedy sam znalazłem się 
w klinice urologii. W czasie mojego pobytu w szpitalu położono cho-
rego, niezwykle sympatycznego inżyniera, mniej więcej w  takim sa-
mym jak ja wieku. Byłem z tego zadowolony, ponieważ dotąd leżałem 
sam i trochę się nudziłem. Mieliśmy wspólnych znajomych. Mój szpi-
talny kolega był znakomitym erudytą, bardzo dowcipnym. Rozmawia-
liśmy do późnych godzin nocnych. Zwierzył mi się, że rano opuści na 
kilkanaście godzin klinikę i  pojedzie na seans terapeutyczny z  leka-
rzem dojeżdżającym z Anglii. „Profesor wyraził zgodę i nawet załatwił 
mi karetkę pogotowia ratunkowego, bo jestem zbyt słaby, żeby odbyć 
podróż prywatnym autem” – dodał. Na tym miejscu chcę wyjaśnić, 
że w tamtych latach Lublin odwiedzał angielski obywatel Harris, po-
dobno lekarz. Bezpłatnie, na terenie kościoła przy ulicy Fabrycznej, 
przykładał dłoń w okolicę bolącego miejsca, które dokuczało chore-
mu. Przychodziły setki ludzi z  przeróżnymi dolegliwościami. Sean-
se odbywały się jednak sprawnie. Lublin odwiedzał mniej więcej raz 
w roku. Tym razem przyjmował w innym mieście. Chyba w Chełmie. 
Wieczorem chory powrócił i  szczegółowo opowiedział o  wyprawie. 
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Twierdził, że jego dolegliwości zmniejszyły się wydatnie. Gratulowa-
łem poprawy zdrowia. Muszę tu jednak dodać, że w czasie porannej 
wizyty, kiedy mojego sąsiada nie było na sali, profesor wyjaśnił mi 
dlaczego pomógł mu w  wyjeździe do Harissa. „Kolego, ten pacjent 
jest dwa lata po operacji raka żołądka. Obecnie pojawiły się przerzu-
ty nowotworowe. Jego płuca i wątroba są nimi usiane. Może wyjazd 
odwróci jego uwagę od dolegliwości. Nie ma żadnych szans. My mu 
pomagamy tylko w znoszeniu bólu”. Czy to nie było fair? Była to na-
prawdę humanitarna postawa lekarza. Bo przecież każda próba pomo-
cy umierającemu człowiekowi, która może spowodować nawet nikłą 
poprawę jego stanu i samopoczucia jest dobra. Na wagę złota. Niestety 
w kilka tygodni później wyczytałem nekrolog tego miłego współtowa-
rzysza niedoli. Postąpiono więc słusznie. Dodam jeszcze, że i ja w po-
dobnych, beznadziejnych sytuacjach, pozwalałem na przychodzenie 
do kliniki różnych „cudotwórców”. Z  tego samego powodu co prof. 
Antoni Szczerbo. 

Innym, wprost anegdotycznym wspomnieniem, była wypowiedź 
profesora, kiedy płaczącą przed zabiegiem pacjentkę tak pocieszył: „Nic 
pani nie grozi. Gwarantuję. Niech pani popatrzy w lustro. Przecież tak 
okropnie wyglądającej i rozczochranej kobiety, to nawet śmierć się prze-
straszy i ucieknie. Proszę się nie obawiać o wynik operacji”. Podobno 
pomogło.

Prof. Szczerbo zasłynął też z tego, że jako pierwszy w Lublinie ope-
rował przerzuty nowotworowe. Teraz jest to powszechne. W  tamtych 
latach nie było stosowane.

Prof. Szczerbo był fanatykiem pracy. Nie brał urlopów. Opowiada-
no mi, ale znam to tylko ze słyszenia, że wymuszono na nim wyjazd 
na wypoczynek do jakiegoś kurortu. Zakupiono bilet, zapewniono 
miejsce w uzdrowisku i odprowadzono na dworzec kolejowy. Nie wy-
kazywał entuzjazmu, ale wyjechał. Jakież było zdumienie asystentów, 
kiedy w dniu następnym ujrzeli go przygotowującego się do operacji.  
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Po prostu na niezbyt oddalonej stacji wysiadł z pociągu i powrócił. No, 
i co o tym myśleć.

Prof. Antoni Szczerbo był postacią niecodzienną. Niezwykła pro-
stota, mądrość życiowa, sytuacyjny dowcip, osobisty czar, spokój tak 
niezbędny przy operacji, oraz stosunek do podwładnych czyniły, że był 
zawsze otaczany wielkim szacunkiem.
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Sztok vel Stock to nazwisko jednego z lubelskich aptekarzy. Opo-
wiadanie nie ma nic wspólnego z biogramami naszych miejscowych le-
karzy, ale wydaje mi się warte przytoczenia. Chodzi mi o wyjaśnienie 
znanego powiedzenia: „Pijany w sztok”. Postaram się to opisać opierając 
się na zasłyszanej klechdzie podającej fakty, które mogły jednak mieć 
miejsce i wydają się wiarygodne.

Otóż, przed wielu laty w  Lublinie właścicielem apteki był niejaki 
farmaceuta o nazwisku Sztok. Niestety lubił on nadużywania trunków, 
o które zresztą w aptece nie było trudno. Chorzy, którzy przychodzili 
realizować swoje recepty, niejednokrotnie znajdowali pana Sztoka le-
żącego na ladzie aptecznej w stanie głębokiego upojenia. Dlatego utar-
ło się powiedzenie: „Pijany jak Sztok!”. Z  czasem wyrugowano słowo 
„jak” a na to miejsce wstawiono literę „w” i  zapomniano o nazwisku. 
Powiedzenie się przyjęło i chyba w całej Polsce jest używane i należycie 
rozumiane, świadcząc niezbyt chlubnie o mieście Lublinie. Mam jednak 
nadzieję, że nie wszyscy wiedzą dokładnie o miejscu pochodzenia tego 
wyrażenia. Bogu dzięki.

Na szczęście opisywane wyrażenie jest znane tylko w naszym kraju. 
Gorzej jest z  nazwą kołtun, który w  dawnych czasach był dosyć czę-
sto spotykany. Ale nie w  moich. Chodzi mi o  zlepione, zbite ze sobą 
i nie dające się rozczesać włosy na szczycie głowy. Spotykany był tylko 
u  kobiet. Powodem było wieloletnie nie mycie i  nie czesanie włosów, 
które stworzyły tzw. „kołtun”, czyli zbity kłąb przypominający sukno, 
tzw. filc. Ale taki gruby filc. Oczywiście właścicielka nie pozwalała tego 
tworu wyciąć. Powszechnie uważano, że usunięcie jego może wywołać 
ślepotę, wysoką gorączkę, która może zakończyć się zejściem śmiertel-
nym lub też spowodować niepłodność. Ja kołtun widziałem tylko raz. 
A  było to już w  szpitalu przy ul. Jaczewskiego 8, czyli po 1964 r. Na 
izbę przyjęć przywieziono mi wysoko gorączkującą dziewczynę, u któ-
rej stwierdziłem ostre zapalenie oskrzeli. Zaproponowałem położenie 
w szpitalu, na co chora chętnie się zgodziła. Ale zauważyłem na głowie 
nietypowo zawiązaną chusteczkę. Zwykle dziewczęta nosiły berety, a tu 
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chustka. I to tak zawiązana, jak się to robi na wsi, kiedy głowę posypie 
się środkiem przeciwko wszom. Taki węzeł do tyłu, a nie pod brodę. Na-
kazałem zdjęcie nakrycia głowy. Zrobiła to niechętnie. No i znalazłem 
na głowie kołtun. Coś, czego nigdy nie widziałem. Chora o tej anomalii 
dobrze wiedziała, i  miała nadzieję, że przy okazji się tego pozbędzie. 
Zdawała sobie sprawę, że koleżanki się z  niej wyśmiewają. Przyjęcie 
do szpitala uwarunkowałem obcięciem kołtuna. Zdecydowanie sprze-
ciwiła się matka i  ciotka. Motywowały wiedzą, że usunięcie go może 
spowodować pogorszenie choroby i nieprzewidziane skutki, a córka nie 
ma przecież wszawicy. I to ostatnie było prawdą. Jednak nie ustąpiłem 
i odszedłem do badania innych chorych. Dziewczyna błagała rodzinę 
o leczenie szpitalne. Pomogło. Matka tylko stwierdziła, że jeżeli jej stan 
zdrowia się pogorszy, to będzie to wyłącznie moja wina, i mogę zostać 
podany do sądu. Wycięcie kołtuna nie było wcale prostym zabiegiem. 
Nasz szpitalny fryzjer bardzo się przy tym namęczył. Pracując przy in-
nych pacjentach, obserwowałem jak w czasie zabiegu cierpiała matka. 
Cały czas gryzła paznokcie. Ona naprawdę wierzyła, że może stać się 
coś złego. Ale chorą wyleczyliśmy. Czy matka zrozumiała, że wierzyła 
w zabobon? Nie mam pojęcia. Żałuję tylko, że tego wyciętego kołtuna 
nie zachowałem. A miałem go w rękach. Byłby to niespotykany obecnie 
eksponat.

Dlaczego opisuję to wydarzenie? Dlatego, że oficjalna lekarska na-
zwa kołtuna brzmi: „Plica polonica”. Podobno tak nazwali ją lekarze 
z  Bolonii i  zapisali w  księgach medycznych. I  tak jest formułowana 
w całej Europie. Aż wstyd.



145

Tuszkiewicz Alfred Roman
(1906-1967) urodził się w Rohatynie w ro-
dzinie prawniczej. Szkołę średnią ukończył 
we Lwowie w  1924 r. i  bezpośrednio po  
tym rozpoczął studia medyczne na Wydzia-
le Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza (UJK) we Lwowie. W 1930 r. otrzymał 
dyplom doktora wszech nauk lekarskich. 
W  swojej pracy zawodowej początkowo 
był asystentem oddziału wewnętrznego 
w  Państwowym Szpitalu Powszechnym 
we Lwowie, a  następnie specjalizował się 

w  klinikach Wiednia i  Paryża. W  latach 1940-1941 pracował w  kli-
nice UJK i  Instytucie Endokrynologii we Lwowie. W  latach okupa-
cji niemieckiej ukrywał się we Lwowie i  Warszawie, a  utrzymywał 
z  prywatnej praktyki lekarskiej. Po wyzwoleniu był lekarzem Ubez-
pieczalni Społecznej w  Bytomiu i  jednocześnie pracownikiem na-
ukowym Instytutu Naukowego Przemysłu Węglowego w Katowicach. 
Od maja 1946 r. został pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, 
gdzie w II Klinice Chorób Wewnętrznych habilitował się w 1948 r. Na-
stępnie przez pięć miesięcy przebywał w USA. W listopadzie 1950 r. 
przeniósł się do Lublina i objął funkcję kierownika II Kliniki Chorób 
Wewnętrznych Akademii Medycznej, pozostając na tym stanowisku 
do końca życia. W tych latach zorganizował i był kierownikiem Działu 
Klinicznego Instytutu Medycyny Pracy i  Higieny Wsi oraz Ośrodka 
Naukowo-Leczniczego w Nałęczowie, który zresztą zorganizował. Od 
1965 r. aż do śmierci był prorektorem ds. Nauki i Nauczania Akademii 
Medycznej w Lublinie. Zmarł nagle w 1967 r.15

15  Andrzej Wróbel. Lwów – medycyna – Lublin. Naukowe Medyczno-Farmaceutyczne 
Lwowsko-Kresowe Związki z Lublinem i Lubelszczyzną. Lub. Druk. „Alf-Graf ”. Lublin 
2000, str. 47.
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Przybycie prof. Alfreda Tuszkiewicza do Lublina spowodowało 
zwrot w nauczaniu studentów i  leczeniu schorzeń internistycznych. 
Miał zdolność prostego i  łatwego przekazywania wiadomości lekar-
skich. Od razu zaangażował się w kształcenie przyszłych lekarzy. Po-
trafił zachęcić do pracy naukowej i zgromadzić wokół siebie młodych 
lekarzy. Był człowiekiem niezwykle skromnym, bezpośrednim i kole-
żeńskim a przy tym spokojnym, pełnym taktu i powagi. Był wzorem 
lekarza i uczonego. Jednocześnie eliminował bezwzględnie każde nie-
prawidłowości, zwłaszcza te, które dotyczyły pracy naukowej i leczni-
czej. Tacy asystenci odchodzili z kliniki w trybie nagłym. 

Moje spotkanie z  prof. Alfredem Tuszkiewiczem miało miejsce 
w  1951 r. Byłem na piątym roku, czyli na ostatnim roku studiów. 
Wkrótce mieliśmy być lekarzami. A w tamtych latach bezpośrednio 
po otrzymaniu dyplomu otrzymywaliśmy nakaz pracy i skierowanie 
do podjęcia zajęć, najczęściej w  wiejskich ośrodkach zdrowia lub 
w  jednostkach wojskowych. Przewodniczyłem studenckiemu kołu 
naukowemu klinicystów. Poprzez samokształcenie usiłowaliśmy cho-
ciaż trochę poszerzyć swoje wiadomości o patogenezie i sposobie le-
czenia najczęstszych schorzeń. Zajęcia mieliśmy dwa razy w miesiącu 
i  bardzo tych terminów pilnowałem. Niestety nie miałem żadnego 
doświadczenia i dlatego borykaliśmy się z zasadniczymi trudnościa-
mi, a  nasze samokształcenie miało sobie dużo do zarzucenia. Nie 
reprezentowało wysokiego poziomu. Takie „uczył Marcin Marcina”. 
Ponadto koledzy nie zawsze mieli czas na właściwe i terminowe przy-
gotowanie referatów, co groziło, że nie będziemy zbierali się regular-
nie. Ażeby zapobiec takim „awariom” musiałem sam przygotowywać 
tematy i je wygłaszać w sytuacji, gdy zabrakło prelegenta. Obciążało 
mnie to bardzo, ale miało też swoją dobrą stronę, bo nauczyło mnie 
korzystać z  czasopism w  bibliotece i  wyszukiwać odpowiednie pi-
śmiennictwo.
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Szybko jednak zorientowałem się, że sami nie poradzimy i dla-
tego udałem się do prof. Alfreda Tuszkiewicza z  prośbą o  pomoc. 
Profesora nie znałem osobiście, ani nie słuchałem jego wykładów. 
Właśnie przed pół rokiem profesor przyjechał do Lublina. Profesor 
był znanym specjalistą schorzeń tarczycy. Postanowiłem poprosić 
profesora o opiekę i nadzór naukowy nad naszym kołem. Ku moje-
mu zdziwieniu profesor zainteresował się żywo naszą działalnością. 
Był tylko zaskoczony, że nasze kształcenie prowadzimy sami, bez po-
mocy pracowników naukowych Akademii Medycznej. Chętnie objął 
nad nami patronat i na opiekuna koła wyznaczył swojego adiunkta. 
Profesor Tuszkiewicz przychodził na wszystkie nasze zebrania, ko-
rygował wygłaszane referaty i sugerował tematykę posiedzeń. Dzięki 
temu zebrania zaczęły mieć charakter posiedzeń internistycznych. 
Spowodowało to odejście kolegów, którzy mieli zamiar specjalizować 
się w kierunkach chirurgicznych. Natomiast ci, co pozostali, brali na-
prawdę czynny udział. Zresztą większość z nich została później do-
brymi internistami.

Profesorowi Tuszkiewiczowi zawdzięczam uzyskanie asystentu-
ry w  Akademii Medycznej. A  było to tak. W  czasie naszych samo-
kształceniowych posiedzeń zauważył, że bardzo często przygotowuję 
referaty. Widać uznał, że nadaję się do pracy na uczelni. Ponieważ 
miał nadzieję, że otrzyma dwa etaty asystenckie, zaproponował mi 
pracę w swojej klinice. Byłem zachwycony. Ale wkrótce okazało się, 
że klinika otrzymała tylko jeden etat, który zgodnie z  poprzedni-
mi ustaleniami objął starszy ode mnie studiami o  dwa lata lekarz, 
Jan Kowalewski, który zresztą już przez cały rok pracował w klinice 
nieodpłatnie. Słusznie mu się to należało. Profesor jednak zapewnił 
mnie, że w przyszłym roku powinien otrzymać następny etat i wte-
dy to tylko ja go otrzymam. Ale, poradził mi też, że jeżeli chcę to 
mogę zostać zatrudniony w  klinice profesora Aleksandra Goldsch-
mieda, u którego taka możliwość się pojawiła. Zdecydowałem się na 
tę drugą propozycję. Sam zresztą przy mnie zatelefonował do prof. 
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Goldschmieda, zaprotegował mnie i umówił. No i co? Czy to nie było 
humanitarne i  życzliwe podejście profesora, człowieka na stanowi-
sku, do młodego, nie mającego żadnej protekcji, studenta? Dzięki 
temu swoją pracę w Akademii Medycznej zacząłem 15 maja 1951 r. 
i była to jedyna moja praca aż do przejścia na emeryturę w 1996 r. 
Czyli pracowałem w  jednej instytucji przez 45 lat, a  i później także 
przez 12 lat, ale to już na innych zasadach.

Jak mi wiadomo, to prof. Tuszkiewicz miał też w tamtych latach 
swoją porażkę. Chodziło o stosowanie diety bezsolnej u osób z obrzę-
kami spowodowanymi chorobami układu krążenia. Wiadomo, że 
w tych schorzeniach powinno się spożywać jak najmniej soli. W tam-
tych czasach lekarz nie dysponował takimi jak obecnie preparatami 
moczopędnymi. Koniecznym więc było ograniczenie sodu w  orga-
nizmie. Na wniosek profesora kuchnia przygotowała dla tych cho-
rych całkowicie bezsolne posiłki. Stosowanie takiego postępowania 
było w pełni słuszne i zgodne z lekarskimi zaleceniami. Ale pojawił 
się problem. Wprawdzie posiłki przygotowano właściwie, ale chorzy 
nie chcieli ich spożywać. Do kuchni wracały nietknięte. Po prostu 
nie były smaczne. Dlatego ten sposób zwalczania obrzęków musiano 
zarzucić. Ja też, w  domu, chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście tak 
przyrządzone pokarmy są niesmaczne. Usmażona, a nie osolona, ja-
jecznica nie nadawała się do spożycia. No cóż i tak bywa.

Profesora Tuszkiewicza spotykałem dosyć często w  latach sześć-
dziesiątych ponieważ pracowaliśmy w tym samym budynku przy uli-
cy Jaczewskiego 8. Był wysokim, szczupłym mężczyzną z nieodłącz-
ną fajką w  ręku. Fajka była przedmiotem, po którym łatwo było go 
rozpoznać. Wieść głosiła, ze nie rozstawał się z  fajką nawet w czasie 
wykładów. Wykładając nie siedział, tylko chodził i co chwila ssał faj-
kę. Oczywiście nie nabitą tytoniem. Ja też obserwowałem profesora 
w  czasie egzaminów na stopień specjalisty. Profesor zawsze dzierżył 
fajkę, a nigdy nie palił. Chociaż w tamtych latach palenie na sali obrad 
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było dozwolone. Nawet żartowano, że profesor Tuszkiewicz chyba nie 
jada śniadań i w ten sposób zaspokaja głód. Ale to były tylko żarty.

A w wiele lat później słyszałem, ale tylko słyszałem, że prof. Tusz-
kiewicz był niepomiernie zdumiony, kiedy do jego gabinetu przyszły 
trzy młode lekarki, i  oznajmiły, że właśnie zostały jego asystentka-
mi, ponieważ przydzielono je do pracy w tej klinice. Profesor nic nie 
wiedział o uzyskaniu przez klinikę nowych etatów i nikogo nie reko-
mendował. No i  zostały. I  faktycznie klinika otrzymała dodatkowe 
trzy nowe trzy etaty, ale tylko dla pewnych osób. Tak ad personam. 
I tu dodam, że były to żony, których mężowie mieli ważne stanowiska 
w uczelni. Zresztą po uzyskaniu specjalizacji panie odeszły do pracy 
w lecznictwie otwartym. A jak jest dzisiaj? Czy naprawdę inaczej?
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Voit Michał (1889-1971) urodził się 
20 czerwca 1889 r. w Dubnie na Wołyniu. 
We Lwowie uzyskał, jako prymus maturę, 
i  w  1908 r. rozpoczął studia na Wydzia-
le lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza (UJK) we Lwowie16, które ukończył 
w  1914 r. W  czasie I  wojny Światowej był 
żołnierzem armii austriackiej i  w  Lublinie 
służył do 1918 r. Następnie także w  tym 
mieście odbywał służbę, już w wojsku pol-
skim, w latach 1918-1921. Ten fakt spowo-
dował, że w latach późniejszych z Lublinem 

związał się na stałe. Był znanym i niezwykle popularnym lekarzem na-
szego województwa lubelskiego. Pamiętam, jako mały dzieciak, że ro-
dzice, wiejscy nauczyciele, mimo, że należeli do Kasy Chorych, czyli 
mieli zapewnione bezpłatne leczenie, to jeżeli zachodziła potrzeba za-
sięgnięcia wizyty lekarskiej to zawsze leczyli się w Lublinie u dr. Voita. 
Po uzyskaniu tytułu doktora wszech nauk lekarskich pracował jako se-
kundariusz w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powszechnego 
we Lwowie. Po odbyciu służby wojskowej przeniósł się do Lublina. Oże-
nił się z Anielą, córką dyrektora szpitala, chirurga dr Jana Modrzewskie-
go i w 1921 r. został ordynatorem oddziału wewnętrznego. Był dobrze 
sytuowany. Stale się dokształcał. Podobno przed wojną, każdego roku 
we wrześniu, w czasie urlopu wyjeżdżał do Paryża, gdzie przez miesiąc 
pracował w renomowanych klinikach. Czasami wyjeżdżał też do Wied-
nia. Uzyskane wiadomości umożliwiały mu wprowadzenie nowych me-
tod leczniczych na terenie Lublina. Zasłynął z  tego, że jako pierwszy, 
w tym mieście, chorych na cukrzycę zaczął leczyć zastrzykami insuliny. 
Po wojnie, w randze profesora, był przez kilkanaście lat kierownikiem 

16  Spotkałem się też z  wersją, że dr Michał Voit Wydział Lekarski ukończył w  Wiedniu, 
a nie we Lwowie. Natomiast na pewno w celach szkoleniowych dojeżdżał kilkakrotnie do 
kliniki chorób wewnętrznych w Wiedniu. Kliniką kierował prof. K. Wenckebach. 
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III Kliniki Chorób Wewnętrznych. A i po przejściu na emeryturę stale 
studiował zagraniczne pisma medyczne. Przeważnie te w  języku nie-
mieckim. A w tamtych latach można było je wypożyczyć tylko z uni-
wersyteckiej biblioteki. Po przeczytaniu stawiał na dole okładki, w jej le-
wym rogu literę „V”. Dzięki temu nie wypożyczano mu po raz drugi tego 
samego egzemplarza. Na czwartym i  piątym roku studiów słuchałem 
jego wykładów. Były skierowane na praktyczną wiedzę lekarza praktyka. 
Opowiadał nam o swoich studiach w Wiedniu, kiedy jako biedny mło-
dzieniec musiał jednocześnie pracować na poczcie i  stemplować listy. 
Tak ja to zapamiętałem. Wychwalał, słynnego zresztą, profesora Wenc-
kebacha w którego klinice odbywał swój staż lekarski. Dla uzupełnienia 
dodam, że prof. Karel Frederik Wenckebach leczył także marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, u którego rozpoznał raka wątroby.

Prof. Michał Voit zmarł 10 maja 1971 r. i jest pochowany w Lublinie 
na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Dr Michał Voit słynął z tego, że przed wojną, za wizytę liczył nie-
wiele, bo tylko pięć złotych, podczas gdy u innych lekarzy kosztowała 
ona około dziesięciu. Nigdy (przed i po wojnie) nie pobierał honora-
rium od księży, zakonnic, uczniów, studentów i pracowników służby 
zdrowia, w tym lekarzy. Wiem o tym dobrze, ponieważ kiedy zacho-
rowała moja siostra (chyba w roku 1946) to, po zbadaniu i zapisaniu 
leków, zapytał czym się zajmuje. Po uzyskaniu wiadomości, że właśnie 
ma zdawać maturę, pogratulował jej i  żadnych pieniędzy nie chciał 
przyjąć mimo, że przychodziła jeszcze do kontroli. Dzięki takiemu po-
stępowaniu był pewien kłopot z lekarzami. Jak mi opowiadano bywały 
sytuacje, że musieli być badani kilkakrotnie, a  nie mieli możliwości 
się zrewanżować, co było krępujące. Dr Voit znalazł jednak wyjście 
z sytuacji. Pobierał z kancelarii Polskiego Czerwonego Krzyża znaczki 
o wartości pięciu złotych i zamiast opłaty przekazywał odpłatnie kole-
dze, którego leczył, a następnie kwotę wypłacał instytucji, od której te 
znaczki otrzymał. Było to pewne, honorowe wyjście z sytuacji. Chory 
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płacił za wizytę, a lekarz nie miał z tego korzyści materialnej. Dr Voit 
słynął też z tego, ze stosował małe dawki leków. W przypadku choroby 
zakaźnej (a był konsultantem tej kliniki) były to dawki nie wystarcza-
jące. Dlatego „po cichu” je uzupełniano.

Jako student, odbywający ćwiczenia w klinice, widywałem, że oko-
ło godziny 13-tej, przed bramą szpitala czekała na prof. Michała Voita 
dorożka, która szybko odwoziła go do domu, gdzie siedzieli prywatni 
pacjenci. Miał stałego, codziennego dorożkarza. Trochę dziwiliśmy się 
bo odległość nie była duża, najwyżej pół kilometra. No, za to kiedy Voit 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym (1954 r.) to widywałem 
go spacerującego z czarnym parasolem. Nawet w piękny gorący dzień 
z parasolem. Koniecznie. W ten sposób cieszył się i był dumny, że zo-
stał uhonorowany tak zaszczytnym tytułem. Jak wiadomo w Austrii i na 
ziemiach jej zaboru duży, czarny parasol był atrybutem świadczącym, 
że jego posiadacz jest profesorem uniwersytetu. To tylko taka mała dy-
gresja o pewnej słabości profesora. 

Na zakończenie należy z  naciskiem podkreślić, że prof. Michał 
Voit był na terenie Lublina lekarzem niecodziennym, ściśle związa-
nym z lecznictwem, niezwykle etycznym i oddanym chorym ludziom. 
Chociaż miewał swoje małe dziwactwa.
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Wysokiński Zygmunt Michał 
(1918-2012) urodził się w Jeziorach pow. Łu-
ków. Maturę uzyskał w roku 1936, po ukoń-
czeniu szkoły średniej w Łukowie. W tym też 
roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, które prze-
rwała wojna. Doktor Wysokiński w Poznaniu 
zaliczył trzy lata studiów. W czasie okupacji 
pracował dorywczo na roli lub też jako robot-
nik w różnych zakładach pracy. Po zakończe-
niu działań wojennych został zmobilizowany. 
Na front jednak nie poszedł, tylko został stu-

dentem Katedry Medycyny Wojskowej UMCS w Lublinie, która rozpoczęła 
pracę 1 grudnia 1944 r. i przyjęła na studia mężczyzn i kobiety po trzecim 
roku studiów medycznych. W dniu 25.04.1946 r. Katedra zmieniła nazwę 
na Fakultet Medyczny, ale już w dniu 31.07.1946 r. została rozformowana 
rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Michała Roli-Żymierskiego, z powo-
du włączenia się części słuchaczy do strajku studentów UMCS, w okresie re-
ferendum ludowego (30.06.1946 r.). Podobno fakultet przeniesiono do Ło-
dzi. Dr Zygmunt Wysokiński jednak nadal pozostał w Lublinie. W 1949 r. 
ukończył Wydział Lekarski UMCS i otrzymał tytuł lekarza. Został zdemo-
bilizowany. Rozpoczął pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych począt-
kowo pod kierownictwem prof. Jakuba Węgierki a następnie prof. Alfre-
da Tuszkiewicza. Po kilku latach pracy został jednak ponownie wcielony 
do wojska (wojna w Korei). Służył w różnych jednostkach wojskowych, aż 
wreszcie ponownie wrócił do Lublina. Został żołnierzem zawodowym, pra-
cownikiem Okręgowego Wojskowego Szpitala, gdzie w 1953 r. objął etat 
ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Na tym stanowisku pozostał aż 
do przejścia na emeryturę w 1986 r. w stopniu pułkownika rezerwy. W mię-
dzyczasie pracował dorywczo w różnych spółdzielniach lekarskich.

Dr Zygmunt Wysokiński w roku 1969 obronił pracę doktorską, któ-
rej promotorem był prof. Mieczysław Kędra.
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Niestety dr Zygmunt Wysokiński rozchorował się przewlekle 
i zmarł w dniu 20 stycznia 2012 r. i jest pochowany w Lublinie na cmen-
tarzu przy ul. Lipowej.

Dr Zygmunt Wysokiński był żonaty. Żona Zofia (1925 r.), aż do 
przejścia na emeryturę, była profesorem, kierownikiem Stomatologii 
Zachowawczej AM w Lublinie i dyrektorem Instytutu Stomatologii. Syn 
Andrzej (1954 r.) jest profesorem, kierownikiem Katedry i Kliniki Kar-
diologii UM, a córka Joanna (1957 r.) profesorem i kierownikiem Zakła-
du Periodontologii UM w Lublinie.

Moje spotkania z absolwentem Zygmuntem Wysokińskim zaczęły się 
w czasie moich zajęć z interny. Ponieważ był znany z koleżeńskiego podej-
ścia do studentów, a jednocześnie dobrym dydaktykiem, to moi koledzy 
gromadnie zapisywali się na ćwiczenia właśnie z nim. Nas nie obowiązy-
wała jeszcze „dyscyplina studiów” i każdy mógł wybrać sobie asystenta. 
Niestety ja zorientowałem się zbyt późno. Wszystkie miejsca były już za-
jęte. Nie pomogła osobista prośba. Odmówiono mi. Musiałem zapisać się 
tam, gdzie były wakujące miejsca. A był to dr Zbigniew Wielicki, znany 
z nieprzyjaznego stosunku do ćwiczących. Jednak, jak się później okazało, 
zajęcia przez niego prowadzone były na wysokim poziomie. Tylko stu-
dent musiał być na nie przygotowany. Jeżeli nie spełniał tych warunków 
to czekały go nieprzyjemne uwagi. Dużo się wtedy nauczyłem.

Znacznie później, kiedy groziło mi powołanie do stałej, zawodowej 
służby wojskowej, radziłem się dr. Wysokińskiego, jak się zachować. Za-
pewnił mnie, że jeżeli zostanę zmobilizowany, to postara się żeby prze-
niesiono mnie do Lublina i zatrudni jako asystenta na swoim oddziale. 
Było to dla mnie istotne zapewnienie. Ważne dla mojej rodziny. Ale do 
takiej sytuacji nie doszło. Pozostałem w cywilu. Tym niemniej było to 
niezwykle przyjacielskie podejście do mojej osoby.
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Zakryś Mieczysław (1910-2000) 
urodził się w  miejscowości Bladowo, pow. 
Tuchola. Po zdaniu matury rozpoczął stu-
dia na Wydziale Lekarskim Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza w  Poznaniu, które 
ukończył w  1937 r. Podobno przed wojną 
przez jakiś czas pracował w klinice chirurgii 
kierowanej przez prof. Antoniego Jurasza. 
W Lublinie rozpoczął pracę w 1941 r. Pra-
cownikiem Akademii Medycznej był od 26 
października 1944 r. kiedy to Rada Wydzia-
łu Lekarskiego powołała Katedrę Chirurgii 

i Klinikę Chirurgiczną, której kierownictwo powierzono prof. Feliksowi 
Skubiszewskiemu, w  okresie międzywojennym docentowi kliniki po-
znańskiej. W lubelskiej klinice pracowało dwóch asystentów: Mieczy-
sław Zakryś, chirurg z pięcioletnim stażem i rozpoczynający praktykę 
chirurgiczną Jan Litwin. W 1948 r. Zakryś doktoryzował się, a w 1955 r. 
został nominowany na stanowisko docenta. Po odejściu prof. Skubi-
szewskiego na emeryturę prof. Zakryś był kierownikiem II Kliniki Chi-
rurgii i funkcję tą pełnił przez 15 lat (1965-1980). Przez jedną kadencję 
był prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Zmarł 
28 kwietnia 2001 i pochowany został na cmentarzu w Tucholi.

Z  doktorem Mieczysławem Zakrysiem spotkałem się po drugim 
roku studiów kiedy, chcąc poznać chirurgię, przez osiem miesięcy przy-
chodziłem do pracy jako wolontariusz. Dr Zakryś mieszkał na terenie 
szpitala, gdzieś na poddaszu, w pokoiku ponad kliniką. Ponieważ w kli-
nice nie było na stałe lekarza dyżurnego, to jednak miała zapewnione-
go stałego chirurga. Był nim właśnie dr Mieczysław Zakryś. Chętnie, 
po południu i  w  nocy wykonywał nagłe zabiegi. Na izbie przyjęć ba-
dał i decydował o konieczności zabiegu. A operacje bardzo często od-
bywały się właśnie w nocy. Adiunkt Zakryś robił je chętnie i z pełnym 
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poświęceniem. Dzięki olbrzymiej liczbie wykonanych operacji, dużej 
wiedzy chirurgicznej oraz tzw. „lekkiej ręce” uratował życie wielu lu-
dziom. Był naprawdę lekarzem oddanym chorym.

Innym wydarzeniem, które w listopadzie 1971 r. odbiło się szero-
kim echem w całym Lublinie, było zbrodnicze wtargnięcie do domu 
profesora. Bandyci wykorzystali fakt, że profesor jest w pracy, przedo-
stali się do jego mieszkania i zastraszyli żonę nakazując przygotowanie 
wysokiego okupu. Gdyby żądanie nie zostało spełnione grozili śmier-
cią. Pieniądze miały zostać włożone do kosza na śmieci na Placu Li-
tewskim. No, ale takie groźby, to naprawdę nie mogły wystraszyć prof. 
Zakrysia. Natychmiast powiadomił organa milicji obywatelskiej. Ura-
dzono, że p. Zakrysiowa w oznaczonej godzinie położy we wskazanym 
miejscu żądany pakiet, a funkcjonariusze zajmą się resztą. Warunkiem 
była nieobecność profesora w pobliżu. I  rzeczywiście rabusie zostali 
zatrzymani w bardzo prosty sposób. Okazało się, że byli to studenci 
wydziału lekarskiego. Jeden, główny pomysłodawca i wykonawca, Be-
nedykt Krówka kończył właśnie czwarty rok medycyny i był całkiem 
dobrym studentem. Drugim był Ryszard Sikora. Oczywiście zostali 
relegowani ze studiów. Krówka otrzymał wyrok dziesięciu lat więzie-
nia a wspólnik lat siedem. Krówka we Włodawie przesiedział chyba 
tylko rok i wsławił się brawurową ucieczką. Chciał się przedostać do 
Szwecji. Ale kiedy, był już na kutrze rybackim, to został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy straży granicznej i  osadzony w  więzieniu we 
Wronkach. Jednym z  najcięższych w  Polsce. Tam też odsiedział wy-
rok. Wiem też, że w kilka lat później, usiłował dokończyć studia w Lu-
blinie, na co nie otrzymał zgody, a tylko zaświadczenie o zaliczonych 
semestrach. Studia dokończył chyba we Wrocławiu. Został lekarzem 
ośrodka zdrowia. Zmarł, w wieku około pięćdziesięciu lat, na chorobę 
nowotworową. I  to był koniec tego wydarzenia. Może warto jeszcze 
zauważyć, że kiedy pracownicy kliniki byli niezadowoleni z  gniew-
nych, „besztających” ich wypowiedzi kierownika, czyli prof. Zakrysia, 
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to ukradkiem kładli mu na biurku paczkę cukierków o nazwie „krów-
ki”. A to wywoływało jego ponowny gniew. Czy to nie piękna zemsta 
asystentów?

Wydarzyła się też sytuacja, że prof. Zakryś znalazł przed drzwia-
mi wejściowymi do mieszkania, mały pakunek. Słusznie zaniepokojo-
ny, obawiając się najgorszego, wezwał milicję, a ta przy pomocy sapera, 
podjęła pracę rozpoznawczą. Okazało się, że jest to tylko paczuszka cu-
kierków „krówek”. Co za złośliwość! Co za perfidia!

Swoją drogą to asystenci lubili jednak stwarzać prof. Zakrysiowi 
niecodzienne, nawet nieprzyjemne sytuacje. A  było to tak. W  klinice 
kierowanej przez niego, pracowało wielu dobrych chirurgów, a wśród 
nich dr Bogdan Zarzycki, powszechnie nazywany Bodzio. Bodzio był 
wirtuozem w  powodowaniu przeróżnych dowcipnych epizodów. Oto 
jeden z nich. „Panie doktorze – zaczepił go rolnik z podlubelskiej wsi 
– niech pan się specjalnie zaopiekuje moim synem, który leży na pań-
skiej sali chorych. Ja panu wynagrodzę. Nie chcę darmo” – i wpychał mu 
zwitek banknotów. I  tu, na nieszczęście gospodarza, Bodzio zauważył 
idącego w oddali profesora Zakrysia. „Ojczulku nie! Nie! Ja na tę salę 
przychodzę tylko raz dziennie. Ale niech pan popatrzy na tego małego 
pielęgniarza. Tego na końcu korytarza. To dobry człowiek. On bardzo 
dba o chorych. On na pewno zaopiekuje się waszym synem. Wiecie, on 
dużo pali. Dajcie mu na dwie paczki papierosów. Wystarczy na dwie. 
Tylko należy zaznaczyć, że to na papierosy. Inaczej nie weźmie”. Rodzic 
poszedł. Bodzio szybko oddalił się z  pola widzenia. Za chwilę ludzie 
stojący na korytarzu posłyszeli ryk – był to głos profesora, i zobaczy-
li uciekającego po schodach rolnika. No, i czy to nie wspaniały epizod 
w pracy lekarzy? Ze śmiechu łzy aż same kapią. Oczywiście Bodzia nikt 
nie wydał. A o wydarzeniu było głośno. Nawet ja o tym się dowiedzia-
łem, a przecież pracowałem w innym szpitalu. 

Prof. Zakryś bardzo dbał o czystość, zwłaszcza o właściwą dezynfek-
cję sali operacyjnej. A to przecież zasadniczy warunek zapobiegania po-
operacyjnym zakażeniom. Dlatego, poza pracującym tam personelem, 
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nikt nie miał na nią wstępu. Ale jeden raz zrobił wyjątek. Nie wiem dla-
czego. W czasie zabiegu na sali, w kącie, owinięty sterylnymi przeście-
radłami, siedział lubelski poeta Olek Rogenfeld. Podobno pisał wiersz. 
Ta niesamowita, dla nie znającego arkanów chirurgii atmosfera, miała 
korzystnie wpłynąć na „venę” poety. Czy pomogła i czy powstało wielkie 
poetyckie dzieło, nic mi na ten temat wiadomo, a i historycy milczą. Ale 
o tym zdarzeniu tylko słyszałem. A może jest nieprawdziwe?

Znanym „hobby” prof. Zakrysia była pasja samochodowa. To zna-
czy miłość do pojazdów i to dobrej marki, i raczej do stojących w gara-
żu. Były przechowywane w warunkach komfortowych. Wyczyszczone, 
wypucowane, wypieszczone opuszczały garaż tylko wtedy, kiedy po-
goda była słoneczna a jezdnia sucha. I miało to jednak miejsce spora-
dyczne, rzadkie. Przed wyjazdem miały zawsze sprawdzane ciśnienie 
powietrza w oponach. Profesor nie wyjeżdżał daleko. Najwyżej kilka 
kilometrów. Po powrocie auta były ponownie poddane gruntownemu 
„glansowaniu”. Stały na dywanie. Wrota od wnętrza garażu były ase-
kurowane dodatkowym kocem. Chodziło o to żeby kurz nie przedo-
stawał się do pomieszczenia. Jeden z  jego asystentów wspominał, że 
profesor miał w aucie wyczyszczoną rurę wydechową, także od środka.

Jednego popołudnia, kiedy wychodziłem ze szpitala, tego przy uli-
cy Jaczewskiego, zauważył mnie prof. Zakryś i  poprosił o  podwiezie-
nie do jego kliniki, czyli na ulicę Staszica. Zrobiłem to chętnie. „Pan to 
ma dobrze. Ma pan samochód i sobie jeździ po Lublinie” – stwierdził. 
„Przecież pan profesor ma też auto, i to znacznie lepszej firmy niż moje” 
– odparłem. „Tak mam. Ale jest zbyt luksusowe, żeby nim poruszać się 
po mieście”. Zrozumiałem problem.

Był już od kilku lat na emeryturze, kiedy spotkałem go na Alejach 
Racławickich. Tu naprzeciw KUL-u. Chętnie zaczął rozmowę. „Widzi 
pan spaceruję sobie. Od kilku lat nie pracuję zawodowo. Mam dużo 
wolnego czasu. Chodzę, i tak sobie myślę, że dobrze zrobiłem, że nie 
sporządziłem testamentu. Jak umrę, to tam na górze będę sobie sie-
dział i spoglądał na ziemię, i bawił się widząc, jak moi spadkobiercy 
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wykłócają się o to co po mnie pozostało” – stwierdził z zadowoleniem. 
„Panie profesorze. Niepotrzebnie wynajduje pan sobie różne proble-
my. Chyba ma pan zbyt dużo czasu. Jeszcze wiele lat przed panem” 
– odparłem. „Ma pan rację. Teraz to nie mam żadnego zajęcia. Po pro-
stu się nudzę. Ale testamentu to nie będę pisał”. No i  miałem rację. 
Profesor Mieczysław Zakryś żył jeszcze chyba co najmniej lat dziesięć. 
Zrozumiałem jego dylemat. Przecież całymi latami przebywał w szpi-
talu. I  to rano i po południu, w dzień zwykły i w największe święto. 
A teraz zawisł w próżni. Czyli przejście na emeryturę to duży problem, 
zwłaszcza dla chirurga.
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Tak też bywało.

Pozbawiony skromności muszę jednak pochwalić się niecodzien-
nym wydarzeniem w mojej praktyce lekarskiej i dlatego pozwolę sobie 
je przytoczyć. Chociaż nie ma to nic wspólnego z opisywanym w książce 
tematem o lubelskich lekarzach. Ale według mnie też jest niecodzienne.

W  czasie mojej długiej, ponad sześćdziesięciopięcioletniej prak-
tyki lekarskiej, spotykałem się z różnym tytułowaniem. Najlepiej lubi-
łem, i lubię, kiedy zwracają się do mnie „Panie doktorze”. Lubiłem kiedy 
byłem tylko lekarzem, a  także i dzisiaj, kiedy uzyskałem inne stopnie 
w  mojej karierze lekarskiej. A  tytułowany bywałem różnie. Np. kie-
dy byłem adiunktem kliniki, to wcale nie tak rzadko nazywano mnie 
„adiutantem”, a chyba dwa razy, to nawet księdzem proboszczem. I nie 
można się dziwić takim sytuacjom. Bo kiedy chory znajdzie się w ob-
cym pomieszczeniu, które dopiero poznaje, a przychodzi do niego kilku 
lekarzy, i słyszał, że do jednego z nich zwracają się nieznanym mu sło-
wem, a nie chcąc być niegrzecznym, używa tytułu, który kiedyś „obił 
mu się o uszy”. A teraz dlaczego poruszam ten temat? Bo obecnie jesz-
cze, mimo ukończenia 90-ciu lat, praktykuję i przyjmuję chorych, teraz 
to w spółdzielni „Luxmed”. I właśnie tam przywitano mnie niecodzien-
nym tytułem. A było to tak. Do gabinetu wszedł, a właściwie „drobnym 
truchtem” wpadł mężczyzna w wieku około 50 lat. Od razu zoriento-
wałem się, że nie jest robotnikiem i nie rolnikiem. Typowy miejski in-
teligent. Szczupły, w okularach. Podbiegł, podał rękę, i zaczął: - „Dzień 
dobry Doktoreczku!”. Przywitałem się, i wpadłem w ten sam ton: „Wi-
tam szanownego pana”. „Doktoreczku! - Przychodzę z prośbą o pomoc”. 
– „Proszę usiąść na tej zielonej kanapce. Porozmawiamy”. - „Chodzi mi 
o to, że nie mogę spać”. – „To może potrzebny panu środek nasenny”. – 
„Nie! Przecież leczę się u wspaniałego pana doktora psychiatry”. Podał 
nazwisko, którego nie wspomnę. –„Przecież jak widzisz wyleczył mnie 
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całkowicie”. – „Zorientowałem się o tym, i proszę przy okazji złożyć mu 
pozdrowienia ode mnie. Znamy się osobiście. Zaraz pana zbadam”. Już 
wiem, z kim mam do czynienia. Tylko trochę dziwne, że mnie „tyka” 
a psychiatrę określa ważnym tytułem chociaż jest on o kilkanaście lat 
młodszy ode mnie. – „Nie ma potrzeby! Zobacz moje ekg”. - Tu mu-
szę zaznaczyć, że zawsze kontakt z chorym zaczynam od rozmowy, na-
stępnie od zbadania fizycznego, a dopiero później od obejrzenia badań 
dodatkowych, które nazywają się „pomocniczymi”. Czyli mają nam do-
pomóc w potwierdzeniu diagnozy, a nie ją sugerować. W tej sytuacji to 
jednak nie miałem wyjścia i zacząłem od obejrzenia elektrokardiogra-
mu, potocznie nazywanego „ekg”. I o dziwo w ekg były zarejestrowane 
dodatkowe pobudzenia akcji serca, czyli dodatkowe skurcze. Ale miały 
różne kształty, czyli jak się je określa były „różnoogniskowe”, co utrud-
nia leczenie. Miałem więc ustalone rozpoznanie. Lekarstwami powinny 
jednak zostać wyeliminowane. Chorego zbadałem – nie stwierdziłem 
żadnej wady serca. – „Czy ma pan jakieś bóle? Kołatania serca?” – in-
daguję. – „Żadnych, tylko nie mogę spać bo coś mi „tłucze” się w klatce 
piersiowej”. – „Proszę się nie martwić po lekach powinno się poprawić”.- 
Pożegnaliśmy się. Jestem zadowolony bo wiem, że jeżeli dodatkowe po-
budzenia ustąpią, to chory nie będzie potrzebował następnego przycho-
dzenia do mnie, a jeżeli leki nie pomogą, to odwiedzi innego eskulapa. 
Chociaż należy przyznać, że pacjent był przyjemny, a jedyną jego wadą 
było tylko to, że wizyta trwała prawie godzinę, czyli dwukrotnie dłu-
żej. Mnie to nie przeszkadzało, ale czekający mogli się niecierpliwić. Ale 
gdzie tam. Po czterech tygodniach chory ponownie mnie odwiedził. Już 
po wejściu do gabinetu go rozpoznałem. – „Dzień dobry. Jak się pan 
czuje?”. – „Jeśli mam mówić prawdę, to nie ma poprawy”.- Oglądam ekg. 
Rzeczywiście utrzymują się takie same zmiany. – „Czy pan dobrze znosił 
te tabletki?”. – „Jakie tabletki? Przecież nawet nie wykupiłem recepty. 
Czy doktoreczku zapomniałeś, że ja byłem alkoholikiem i dlatego moja 
wątroba jest „spróchniała”. Ale od czterech lat nie piję. A  pan doktor 
psychiatra - tu oczywiście pada nazwisko - specjalnie pod tym kątem 
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dobiera mi lekarstwa i nie pozwala mi żadnych innych połykać. Bierz 
się pan do roboty, bo na razie nie czuję poprawy. Dalej nie śpię”. - No to 
mam dylemat. Nie mogę go zdenerwować, bo urządzi mi awanturę. Le-
karze mają jednak swoje „sposoby” odwrócenia uwagi. Zaczynam więc 
od pytania. – „O której pan spożywa kolację?” – „O piątej i jem bardzo 
mało, bo jeżeli człowiek zje obfity posiłek to, po położeniu się, pełny 
żołądek podpiera przeponę, skręca serce i to utrudnia sen, a może nawet 
spowodować bóle”. Ma rację. Czyli, niestety, ktoś mnie już ubiegł. Co 
tu robić. Myślę intensywnie. – „A jak pan sypia? Poduszka jest ułożona 
wysoko czy tak bardzo płasko?” - „I tak i tak, już wypróbowałem. Nie 
ma znaczenia. Zawsze śpię „na wznak”. – A to cię mam! – „Proponuję, 
żeby pan sypiał na lewym boku”. „Dobrze. Tego nie próbowałem. -Tak 
tylko trochę na boku, czy całkiem na boku?”. – „Całkiem”. - Poszedł. No 
chyba to jego ostatnia wizyta u mnie. Ale gdzie tam. Po czterech tygo-
dniach znowu go mam. Czekam „z duszą na ramieniu”. Teraz to z całą 
pewnością skończy się na awanturze. – „Doktoreczku! Jesteś cudowny! 
Jesteś cudotwórcą!” - No! Jego stan psychiczny wyraźnie się pogorszył. – 
„Sypiam doskonale. Wszystko jest w porządku”. - Oglądam ekg. Niczym 
się nie różni od poprzednich. Badam serce. Kołacze w  różny sposób. 
Nie ma poprawy. Ale badam po położeniu na lewym boku. Chory roz-
promieniony, że jest tak dokładnie osłuchiwany. Ale o dziwo serce bije 
prawidłowo. Żadnego dodatkowego skurczu. Chory ma rację. Badam 
„na stojąco” pojawia się nieprawidłowość. Ponownie na lewym boku. 
Wszystko w porządku. Czyli to niezwykle rzadka przypadłość, tzw. nie-
miarowość pozycyjna zależna od ułożenia ciała. Chyba, z  tak bardzo 
nasiloną, spotkałem się, tylko jeden raz w życiu. „Proszę pana jest pan 
zdrowy, tylko chciałbym zarejestrować to w ekg”. – „Dobrze. Tylko dok-
toreczku sam rozumiesz”. – „Rozumiem. Nie będzie to pana nic koszto-
wało”. Zadzwoniłem do pracowni i poprosiłem o powtórzenie badania 
w odpowiedniej położeniu. Po pół godzinie pokazał badanie. Prawidło-
we. – „No to gratuluję. Nie potrzebuje pan do mnie przychodzić. Jest 
pan zdrowy. Sprawę załatwiliśmy definitywnie”. - „O doktoreczku! Nie! 
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To nie ja. To tylko ty. Ale ja muszę być kontrolowany przez specjalistę 
kardiologa. I za miesiąc przyjdę do przebadania. A dlaczego dopiero za 
miesiąc to sam rozumiesz”. – „Rozumiem”. Zobaczymy jak to będzie. 
Przyjdzie czy nie przyjdzie? I tu dodam, że niedługo zbliżają się cztery 
tygodnie.

No i co? Z jakimi to meandrami w swojej praktyce spotyka się le-
karz. Ale chyba należy przyznać, że w całej pełni zasłużyłem na ten nie-
codzienny tytuł. Jestem tego pewny. I dodam, że tytuł coraz bardziej mi 
się podoba.
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Zakończenie

W  powyższej książce, w  wielkim skrócie, przedstawiono sylwetki 
lekarzy, którym wypadło pracować w Lublinie. Opisano blaski i cienie 
ich życia, ich zawodu. W skrócie zapisano życiorysy, a na ich końcu wy-
darzenia z jakimi się zetknęli, i które zresztą przeważnie sami stworzyli. 
Pokazano także ich dziwactwa. Mam nadzieję, że dobrze odzwiercie-
dlono problemy i środowisko, w którym żyli i pracowali oraz sytuacje 
podobne do tych, z którymi i dzisiaj lekarz się spotyka. Niech te strony 
utrwalą ich sylwetki i pokażą, jak się żyło w dawnym Lublinie, i niech 
będą świadectwem pamięci lekarzy niosących pomoc cierpiącym,  
zmagającym się z chorobą.
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Nazwy klinik, oddziałów i szpitali podano w wersjach, jakimi były 
nazywane w latach opisywanej osoby.
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4. Lublin, ul. Jaczewskiego 8.

Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego. Lublin, ul. Jaczewskiego 8.
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W tym budynku przez wiele lat mieściły się oddziały i Klinika Gruźlicy Płuc. 
Lublin, ul. Sieroca 4.

Oddział Ginekologii Szpitala Wojewódzkiego. Lublin, ul. Lubartowska 81. Oddział mieści 
się w dawnym Szpitalu Żydowskim.
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Pierwszy budynek Kliniki Psychiatrycznej i Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. 
Lublin, ul. Abramowicka 2. Dworek Mieczysława Sachsa.

Jeden z pawilonów obecnego szpitala w Abramowicach. Lublin, ul. Abramowicka 2.
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Pierwszy budynek Kliniki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego. 
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Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego. Lublin, ul. Karmelicka 7.



178

1. Szpital Wojskowy. Lublin, Aleje Racławickie 23.

Okręgowy Szpital Kolejowy. Lublin, ul. Kruczkowskiego 21.
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