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Medycyna w historii Lublina
Subiektywny wybór postaci, miejsc i zdarzeń
z okazji 700-lecia miasta

W tym roku Lublin świętuje swoje urodziny, dokładnie 700 lat temu 15 sierpnia 1317 roku Władysław Łokietek nadał miastu dokument lokacyjny. Ten obszerny przywilej handlowy i samorządowy odmienił życie grodu nad
Bystrzycą i sprawił, że Lublin stał się ośrodkiem funkcjonującym według nowej formy ustrojowej, podobnym pod
tym względem do Poznania, Krakowa czy Sandomierza – lokowanych na prawie magdeburskim.
To oczywiste, że wraz z rozwojem miasta rozwijała się tu też medycyna, działały szpitale prowadzone przez znakomitych lekarzy, podejmowano wiele inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Postanowiliśmy korzystając z urodzinowej atmosfery, jaka w wakacje sięgnęła kulminacji, przypomnieć – bardzo wybiórczo i siłą rzeczy, skrótowo – niektóre postaci twórców lubelskiej medycyny, ważne wydarzenia a także
te mniej pamiętane fakty, które warto znać. Materiał, który przygotowaliśmy w żadnym wypadku nie jest leksykonem, czy usystematyzowanym przewodnikiem. To raczej „przypominacz”, autorska opowieść o historii lekarzy
w naszym mieście, w którą wpisuje się też miesięcznik LIL Medicus, od 28 lat na bieżąco relacjonujący życie i wydarzenia medyczne nie tylko Lublina, ale też regionu.
Życzymy miłej lektury!
Anna Augustowska
sekretarz redakcji Medicusa

Trepanacje naszych przodków
Może to zabrzmi dziwnie, ale skuteczność zabiegów stosowanych w szpitalu działającym na przełomie XVII
i XVIII wieku przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie potwierdzają… archeolodzy. Dzięki zakończonej latem
przebudowie placu Litewskiego i kilkumetrowym wykopom, jakie trzeba było tu zrobić pod nową fontannę, archeolodzy odkryli i przebadali materiał kostny pochodzący z ponad 400 obiektów zawierających pochówki i z kilkudziesięciu skupisk będących pozostałościami pochówków.

•

Prace archeologiczne na placu Litewskim w maju 2016 roku. Fot. www.lublin.eu

•
Między dzisiejszymi ulicami Świętoduską, Lubartowską a placem Łokietka
nasi przodkowie mieli pierwszy szpital lubelski. Powstał
na początku historii Lublina, czyli na przełomie XIV
i XV wieku. Wówczas jego
lokalizacja była najbezpieczniejsza z możliwych, czyli za
murami, ale w bliskim sąsiedztwie młodego miasta.
To oddalenie było podyktowane lękiem przed epidemiami. Izolacja była środkiem zapobiegawczym. Na
początku XVII wieku budynek szpitalny mógł pomieścić 168 chorych i potrzebujących, bo wówczas
pod nazwą szpital rozumiano lecznicę oraz schronisko
dla ubogich. Z dokumentów
wynika, że personel szpitalny tworzył chirurg i posługacze – 4 kobiety i 3 mężczyzn. Placówka istniała do
1860 roku. Następny był
szpital św. Łazarza, który za
siedzibę miał gmach dzisiejszego kościoła św. Wojciecha
na Podwalu. Chorymi zajmowały się siostry miłosierdzia. Później zakonnice i pacjenci przenieśli się w miejsce
znane także nam. To poklasztorne budynki przy ul. Staszica 16.
Kolejny historyczny szpitalny adres znany nam to
dzisiejsza ulica Doktora
Biernackiego. W 1839 roku nazywała się ta lokalizacja „na Czechowskiem – za
wodą”. Trafili tu wspominani już bonifratrzy, którzy urządzili szpital dla 40
obłąkanych w przebudowanych dla nich zabudowaniach klasztornych karmelitanek trzewiczkowych.
90 lat później placówka stała się świeckim szpitalem
miejskim.

Trepanacje naszych przodków

– Naszą szczególną uwagę zwrócił bardzo wysoki odsetek szkieletów, na których występowały
zmiany patologiczne o bardzo zróżnicowanej etiologii (pochodzeniu). Około 2/3 osobników posiadało uchwytne na kośćcu odstępstwa będące wynikiem długotrwałych procesów chorobowych,
urazów, bądź anomalii rozwojowych. W przypadku wielu szkieletów rejestrowano więcej niż jedną zmianę. U blisko połowy dorosłych stwierdzono schorzenia zwyrodnieniowo-przeciążeniowe na
kręgosłupach oraz zmiany rozwojowe, np. w postaci nie w pełni zamkniętego kanału krzyżowego.
Niewątpliwie ciekawymi przypadkami były szkielety mężczyzn noszące ślady choroby wenerycznej
– lues oraz rzadko spotykanego przedwczesnego zarastania szwów czaszkowych, tj. kraniostenozy,
amputacji części lewego przedramienia i punktowej trepanacji czaszki – wyliczają dr hab. Wanda
Kozak-Zychman, antropolog i mgr Anna Szarlip, archeolog, autorki dokumentu podsumowującego badania.

Odkryte szczątki zostały pochowane na cmentarzu komunalnym na Majdanku. Fot. www.lublin.eu
– Dosyć częstym natomiast zjawiskiem (bo u 1/3) była w badanej grupie próchnica oraz paradentoza i zwykle współwystępujący kamień nazębny. Powodem była m.in. dieta bogata w węglowodany, niedostateczna higiena jamy ustnej – dodają.
Autorki podkreślają, że w porównaniu z innymi lubelskimi nekropoliami cmentarz na placu Litewskim jest wyjątkowy głównie pod względem występowania zmian pourazowych na czaszkach –
wyłącznie u mężczyzn. A także zmian pourazowych i pozapalnych na kościach klatki piersiowej oraz
kościach kończyn – także u mężczyzn i u nielicznych kobiet.
– Część z nich to zapewne rany odniesione podczas walki (złamania, postrzały oraz urazy powstałe wskutek ciosów zadanych – w większości przypadków – narzędziami ostrokrawędziowymi).
Ślady gojenia u licznych wskazują, iż osoby te urazy przeżyły, co świadczy o skuteczności zabiegów
medycznych stosowanych przez ojców bonifratrów. Tylko u kilku osobników brak było oznak gojenia – stwierdzają badaczki.
Jak wykazują badania, na żadnym innym lubelskim cmentarzu nie było takiej dysproporcji płci,
jak na tej nekropolii działającej od poł. XVII do końca XVIII w. Ponad 75 proc. z ogólnej liczby
zmarłych to byli mężczyźni. Przeważali wśród nich osobnicy w przedziale wieku 20-30 lat. Pochówki kobiet to kilkanaście, a dzieci (osobników nieokreślonych pod względem płci) zaledwie kilka procent. Najwięcej mężczyzn miało 164-179 cm wzrostu, a kobiety 140-159 cm. Średni wiek, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, nie przekraczał 38 lat!
Janka Kowalska

Istnienie w Lublinie Uniwersytetu Medycznego, a wcześniej Akademii Medycznej, to między innymi jego zasługa. Prof.
Stanisław Gustaw Libhart (1897-1968). Absolwent Wydziału Lekarskiego we Lwowie, wieloletni pracownik tamtejszej kliniki
położniczo-ginekologicznej i współtwórca lwowskiej szkoły ginekologiczno-położniczej. Po 1945 roku z falą repatriantów trafił
do Krakowa. W Lublinie, z którym związany był do końca życia, pojawił się w 1948 roku i został kierownikiem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych. Był ich szefem przez 20 lat. Napisał pięć podręczników, w tym wielokrotnie wznawianą
„Ginekologię zachowawczą” oraz ponad 200 prac naukowych poświęconych m.in. zagadnieniom położnictwa, ginekologii. Jedna z sal wykładowych w PSK4 i Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie noszą jego imię.
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Higienista z archiwum
W lubelskim Archiwum Państwowym wśród setek tysięcy
dokumentów, zdjęć, druków, listów leżą archiwalia dokumentujące życie doktora medycyny,
higienisty Jana Danielskiego.
Przekazał je do archiwum wnuk
pana profesora, Zygmunt Barszczewski z Lublina.
Na jednym ze zdjęć z tego
bardzo pokaźnego zbioru widać kobietę w ciemnej sukni,
a może bluzce i umundurowanego mężczyznę w okularach.
To Zofia Danielska z domu deMezer i Jan Danielski. ŚwiatoDelegaci amerykańskiego Czerwonego
wej sławy profesor, który w laKrzyża w 1940 roku wizytowali szpital
tach 50. ubiegłego wieku z WiPCK przy ul. Narutowicza w Lublinie.
toldem Chodźko zakładał w LuDr Jan Danielski stoi trzeci z lewej
blinie Instytut Higieny Wsi
(późniejszy znany nam Instytut
Medycyny Wsi), a przed wojną
kształcił się w Stanach Zjednoczonych,
Anglii i Francji.
Wycinki z gazet, korespondencja,
notatniki, pamiętniki. Dzięki nim możemy poznać życie Jana Danielskiego,
który od 1918 roku legitymował się
dyplomem studiów medycznych, które ukończył w Charkowie. Był stypendystą Rockefellera i absolwentem amerykańskiej szkoły zdrowia publicznego.
Przed II wojną światową pracował jako
lekarz powiatowy i naczelnik Wydziału Zdrowia woj.  tarnopolskiego i lubelskiego. Znany jest też jako inicjator
powstania pierwszych wiejskich ośrodków zdrowia.
W biografii profesora jest też pobyt
na Zamku Lubelskim, gdzie był więziony przez Niemców oraz aresztowanie przez NKWD i zsyłka do łagru. Danielski był oficerem AK, nosił pseudonim „Lech”. W 1944 roku był naczelZofia Danielska z domu deMezer
nikiem Wydziału Zdrowia Publicznego
i Jan Danielski
Delegatury Rządu RP w Lublinie.
W przekazanych przez wnuka archiwaliach jest drewniane pudełko, a w nim
wystrugane szachy, które Janowi Danielskiemu zrobili współwięźniowie w sowieckim obozie, do którego trafił szczęśliwie odłączony od słynnego pokazowego procesu „16” w Moskwie. W jego sprawie interweniował Czerwony Krzyż.
W 1948 roku wrócił do kraju, na UMCS do Katedry
Higieny Ogólnej, później był kierownikiem Katedry i Zakładu Higieny Ogólnej Wydziału Lekarskiego. Oprócz rodzinnych pamiątek zostało po nim wiele prac naukowych
z zakresu higieny. Zmarł w 1958 roku.
Archiwalia ze spuścizny rodziny Barszczewskich, Danielskich i deMezerów można było oglądać w wydanym w zeszłym roku albumie „Archiwa rodzinne” Agnieszki Konstankiewicz z Archiwum Państwowego w Lublinie.
jk
Fot. Archiwum Zygmunta Barszczewskiego
w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie

Tomasz Surzycki (1821-1874).
Urodzony w Zamościu a zmarły
w Lublinie lekarz i współzałożyciel Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. Gimnazjum ukończył
w Lublinie, zaś medycynę w Moskwie. Praktykę lekarską wykonywał w Maciejowicach, Kozłówce,
Różance (tu leczył rannych powstańców styczniowych) i w Lublinie. Był patriotą i konspiratorem,
już w 1850 roku został aresztowany
za działalność antycarską i osadzony w Cytadeli Warszawskiej, przez
2 lata więziony był za to w twierdzy Zamość, zaś w 1863 roku znowu był więziony za działalność powstańczą. Po powstaniu styczniowym na stałe osiadł w Lublinie,
gdzie prowadził szeroką działalność
społeczną i lekarską w szpitalu więziennym i żydowskim.

Kuracjusze u wód
żelazistych na Sławinku
Wszystko się zaczęło od prasowej reklamy. Akuszer gubernialny lubelski Wilhelm Wilson wypróbował
na sobie skuteczność kąpieli w wodach, które wypływały ze źródła Królowa Jadwiga w majątku Sławinek.
Uzdrowisko stało się sławne i modne. Do łazienek stały kolejki, sala do tańca była pełna, a w obszernej restauracji zrobił się tłok…

Józef Stein (ok. 1760-1830).
Zmarły w Lublinie lekarz, społecznik i filantrop. Po studiach medycznych w Wiedniu i wielu podróżach
zagranicznych na stałe osiadł w Lublinie, gdzie jako lekarz ogólny praktykował w swoim skromnym mieszkaniu przy Rynku 12. Ludzi biednych
i potrzebujących leczył bezinteresownie a cały swój majątek przeznaczył na
cele charytatywne. Część majątku oddał siostrom szarytkom oraz księżom
bonifratrom. Jednak największą jego
część w testamencie przekazał na stypendia dla biednych studentów medycyny z Lublina lub Lubelszczyzny,
którzy kształcili się na Uniwersytecie
Warszawskim. Jego działalność i dobroczynność na lata zapadły w pamięć
mieszkańcom Lublina, którzy w 1881
roku ufundowali na jego cześć tablicę
pamiątkową umieszczoną na kaplicy
cmentarza przy ul. Lipowej.
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Doktor ogłosił te rewelacje w „Tygodniku Lekarskim”, a później w „Gazecie Warszawskiej”. Opisał jak przez cztery lata miał sparaliżowane nogi, leczył się bezskutecznie a nawet jeździł do wód za granicę. Dopiero doznał szczęśliwego skutku w kąpielach sławinkowskich. Był rok 1856.
Taka reklama była przełomem dla uzdrowiska i żelazistych wód, które przebadano już
w 1824 roku. Analizę wody o atramentowym smaku wykonał nie byle kto, bo asesor farmacji województwa lubelskiego Antoni Hincz. Choć Sławinek był podlubelskim uzdrowiskiem i miejscem wyjazdów już od 1819 roku, gdy jego właścicielem został wybitny
członek loży masońskiej Paweł Wagner (to on wystawił łazienki z wannami do kąpieli),
jednak sława przyszła po publikacjach doktora Wilsona. Zgasła, gdy kuracjuszy Sławinkowi odebrał Nałęczów.
W okresie największej hossy kuracjusze na Sławinku zużywali w czasie sezonu 10 tysięcy wanien wody! Zalecano też picie wody z drugiego, mniejszego źródła Kazimiery.
Ówcześni lekarze ordynowali taką kurację przy wadach krwi (blednica, niedokrewność),
trawienia i odżywiania, chorobach nerwowych, organów męskich i żeńskich, przy katarach żołądka i oskrzeli.
W Kalendarzu Lubelskim na 1917 rok ogłoszenie na całą stronę informuje, że sezon
zacznie się 20 maja, a dyrektor i właściciel zakładu doktor M. Jan Mędrkiewicz mieszka
na stałe w zakładzie i udziela wszelkich porad kuracjuszom. Do dyspozycji były kąpiele, masaże, gimnastyka hygieniczna i kąpiele słoneczne. Ale 1917 rok to był już schyłek
świetności zakładu leczniczego zdrojowo-kąpielowego, choć nadal w sezonie z Lublina na
Sławinek jeździły omnibusy. Sezon trwał od połowy maja do września. Jak informowała
w 1901 roku czytelników „Ilustrowanego przewodnika po Lublinie” Maria Roniker, kurs
na Słowinek kosztował 10 kopiejek, „abonamentu na omnibus niema, na wanny bierze
się na miejscu w zakładzie bilety. A na przejazd omnibusem kupują się bilety w cukierni
Semadeniego” (róg dzisiejszego Krakowskiego Przedmieścia i Staszica).
Kto chce poszukać śladu dawnego uzdrowiska, które działało blisko 100 lat, musi pojechać do Ogrodu Botanicznego. Głaz informujący, że bywał tu Tadeusz Kościuszko jest
chyba jedynym znakiem tamtych, kąpielowych czasów.
jk

Plakat Konstantego Kietlicz-Rayskiego. Oryginał w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS

1908.
Nowa era czystościowa
Właśnie mamy 109 rocznicę dwóch wydarzeń związanych z medycyną, które były
jednymi z ważniejszych w historii Lublina. To, że wszyscy nasi przodkowie nie wymarli na cholerę czy tyfus i miasto trwa, możliwe, że zawdzięczamy zjazdowi lekarzy i higienistów oraz towarzyszącej mu Wystawie Higienicznej.

Doktor Władysław Tołwiński (prezes Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego), właściciel
garbarni Emilian Domański i Walery Boczkowski to zarząd powstałego w Lublinie oddziału
Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Był rok 1902. Rok później towarzystwo liczyło
115 osób i rozpoczęło „walkę ze wzrastającą śmiertelnością uboższych warstw ludności”.
Dziesiąta rocznica powstania towarzystwa była okazją do zorganizowania między 25
a 28 września zjazdu lekarzy i higienistów. Efektem ich spotkania były uchwały mówiące o tym,
że ówczesny miejski wodociąg trzeba uznać za prowizorkę, najpilniejszą sprawą jest urządzenie
kanalizacji oraz przeniesienie miejskiej rzeźni i targowisk. Uznali też, że konieczne jest zwiększenie liczby łóżek szpitalnych oraz budowa szpitala dla zakaźnie chorych. Materiały, które
opublikowano po zjeździe liczyły 250 stron druku.
Ozdobiona secesyjnymi elementami jednodniówka „Święto Higieny” oraz piękny secesyjny plakat Konstantego Kietlicz
-Rayskiego towarzyszyły Wystawie Higienicznej, jaka trwała w Lublinie między 12 września a 4 października 1908 roku.
Eksponaty pochodzące od 247
wystawców, nawet spoza obrębu Królestwa Polskiego, można
było oglądać na ekspozycji zorganizowanej na terenie, gdzie
dziś stoi Plaza i w sąsiedztwie.
Zwiedzający, oprócz reklamujących się uzdrowisk, zobaczyli urządzenia szpitalne, wyroby
bieliźniarskie, maszyny i naczynia mleczarskie, meble, wyroby
perfumeryjne i aptekarskie oraz
artykuły spożywcze.
W katalogu znajdujemy na
przykład reklamę Zakładu Kefiru Leczniczego K. Sigaliny
z Kaukazu, który działał wówczas przy ul. Kapucyńskiej w Lublinie. Zakład „zaszczycony 30
najwyższemi nagrodami na wystawach lekarskich hygenicznych i innych” oferował kurację
kefirową. A kilka stron wcześniej
ofertę stołecznej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Bandaży
Alfons Mann, która „wykonywa wszelkie narzędzia lekarskie
i weterynaryjne”, ma na składzie
stoły operacyjne, „apparaty sterylizacyjne najnowszych systemów, rękawiczki operacyjne gumowe amerykańskie i francuzkie” czy strzykawki podskórne,
dreny angielskie, igły chirurgiczne i chirurgiczny jedwab.
Janka Kowalska
Wystawa higieniczna. Ze zbiorów bc.wbp.lublin.pl

Karol Rotkel (1858-1916).
Urodzony i zmarły w Lublinie
lekarz i społecznik, syn znanego lubelskiego jubilera – Karola Rotkela. Poza wykształceniem
medycznym, uzyskanym na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także w Warszawie Konserwatorium Muzyczne. Był lekarzem początkowo w Kraśniku,
by na stałe zamieszkać w Lublinie. Poza pracą lekarza aktywnie
działał w lubelskich organizacjach
społecznych: w Towarzystwie Lekarskim, Towarzystwie Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego. Był również współzałożycielem a następnie wieloletnim prezesem Towarzystwa PożyczkowoOszczędnościowego.
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Jej grób w sektorze 12b
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie powinny odwiedzać feministki i osoby
walczące o równe prawa kobiet w świecie nauki. Zmarła w 1975 roku Florentyna
Wanda Biełoszabska z Kudrzyckich to pierwsza w Polsce kobieta, która uzyskała stopień doktora farmacji. Zostawiła po sobie blisko pół setki prac farmakognostycznych. Badała między
innymi koniinę, związek chemiczny występujący w nasionach i liściach szczwołu plamistego zwanego potocznie
cykutą.
Urodziła się w Siedlcach
w 1903 roku. Zanim pojawiła się w Lublinie była związana z trzema uniwersytetami:
Warszawskim (była jego absolwentką), Wileńskim i Poznańskim. Przed wojną kierowała apteką uniwersytecką
w Wilnie. W 1957 roku Zakład Farmakognozji ówczesnej Akademii Medycznej został przeniesiony do budynku
Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Staszica 6 i zbiegło się to z objęciem kierownictwa zakładu przez dr hab.
Biełoszabską. Farmaceutka,
propagatorka roślin leczniczych i zielarstwa była jego
szefową przez piętnaście lat,
kiedy zmianę na stanowisku
wymusiła jej choroba. W czasie, gdy kierowała zakładem
przeniósł się on do budynku
dzisiejszego Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12
(wtedy Pstrowskiego).
Pod kierunkiem Biełoszabskiej prowadzone były
badania nad aklimatyzacją
roślin leczniczych i ich uprawą, nad tetraploidalną odmianą kminku z uwzględnieniem zawartości olejku,
nad olejkami eterycznymi roślin z rodziny Umbelliferae,
czy nad sterolami roślinnymi i ich izolacją z surowców.
Jej postać była przywoływana
w czasie sesji „Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych”, organizowanej
przez Instytut Historii Nauki
PAN. Florentyna Kudrzycka-Biełoszabska wymieniana
tam była jako niekwestionowana bohaterka.
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Judym
żydowskiego Lublina
Ciekawą postacią z lekarskiego środowiska dawnego Lublina jest Szlomo Herszenhorn. Dermatolog, działacz społeczny, polityk partii Bund i publicysta. Los urodzonego w 1888 roku doktora, który zmarł w 1953 roku w Melbourne, to filmowy scenariusz. Nie mówiąc o życiu prywatnym – jego drugą żoną była siostra pierwszej.
Większość Żydów w Lublinie nosiła chałaty i najsilniejszym stronnictwem była Aguda. Drugie miejsce zajmował Bund, biedota, która wyszła z chałatów. Jego przywódca, doktor Herszenhorn, był wenerologiem, który robotników leczył za darmo, a zarabiał na antysemitach, ogłaszając się w endeckiej gazecie. Jego pacjentami byli także księża, którym z czymś takim nie wypadało
pójść do chrześcijańskiego lekarza. Tak Herszenhorna, znajomego ojca, wspomina Adam Bromberg, którego rodzina postawiła okazałą kamienicę przy ul. 3 Maja 22 i handlowała chmielem.
Od suszarni i składów chmielu, które mieli w Lublinie, swoją nazwę wzięła ulica Chmielna. Budynek Izy Lekarskiej jest po sąsiedzku.
O doktorze Herszenhornie, jako człowieku, który całe życie poświęcił na organizowanie pomocy dla żydowskiej biedoty, kosztem swojej praktyki lekarskiej w gabinecie przy ul. Peowiaków, pisze
też Róża Fiszman-Sznajdman, autorka wspomnień „Mój Lublin”. Latem 1939 roku przepracowała trzy tygodnie jako wychowawczyni na koloniach organizowanych przez Herszenhorna.
Szlomo pochodził z zamożnej lubelskiej chasydzkiej rodziny, która zajmowała się drukarstwem
i wydawaniem ksiąg rabinicznych. Jego mama była współwłaścicielką drukarni przy ul. Bernardyńskiej 20. Uczył się w jesziwie i świeckim gimnazjum, z którego go wyrzucono za działalność
polityczną. Musiał wyjechać z Lublina, szkołę kończył w Puławach a później w Pradze studiował
medycynę.
Wrócił do Lublina w latach 20. ubiegłego wieku już jako lekarz. Pracował między innymi przy
ul. Górnej 4, gdzie działało Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej, szpitalu św. Józefa przy ul. Radziwiłłowskiej 13, był w radzie Szpitala Żydowskiego przy ul. Lubartowskiej, gdzie
także leczył. Był lekarzem w żydowskim gimnazjum. Cały czas działał politycznie w Bundzie oraz
radzie miasta. Był pierwszym Żydem w historii, który był jej wiceprezesem.
W 1939 r. wyjechał na tereny zajęte przez Związek Radziecki. Tam jako działacz Bundu został
aresztowany i zesłany na Syberię. Paradoksalnie to uratowało mu życie, bo jego bliscy – żona i syn,
którzy zostali w Lublinie podzielili los tysięcy Żydów. Trafili do getta i nie przeżyli wojny. Syn Dawid najprawdopodobniej zginął w czasie likwidacji getta na Majdanie Tatarskim.
Po wojnie Herszenhorn pomagał Żydom, którzy przetrwali wojnę i na terenach wyzwolonych
wychodzili z ukrycia lub przechodzącym przez front. Zajmował się m.in. grupą dzieci ocalonych
z obozu zagłady na Majdanku. W 1949 r. wyjechał do Izraela, gdzie chciał brać udział jako lekarz
w pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej. Dotarł tam przez granicę czeską. Spodziewając się, że Służba Bezpieczeństwa może go złapać, miał ze sobą truciznę, którą chciał zażyć, gdyby doszło do takiego wypadku. Po roku wyjechał do Australii, gdzie spędził resztę życia.
Ze względu na swoją bezinteresowną i idealistyczną chęć niesienia pomocy nazywany był „Judymem” lub „Korczakiem z Lublina”.
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Ambulans rwał z kopyta
Lubelskie Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło działalność –
15 marca 1917 roku – i było trzecią po Krakowie, Lwowie i Łodzi
– tego typu instytucją w Polsce.
Pierwszą karetkę – konną – pogotowie otrzymało w darze od działającego od 1881 roku pogotowia
w Wiedniu. Swą pierwszą siedzibę
pogotowie miało w gmachu Ratusza przy placu Łokietka. W 1923
roku zakupiono nową karetkę,
oczywiście konną, którą nazwano
„Wanda” – służyła do 1937 roku,
kiedy to zastąpiła ją karetka samochodowa.
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Historia
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Minęło 90 lat od pierwszego posiedzenia Rady Izby Lekarskiej Lubelskiej (26 II 1923 r.). Stały wzrost
liczby lekarzy, zwłaszcza w XIX wieku, powodował oddolną tendencję obrony ich interesów. Pod wpływem
prądów wolnościowych następowały przekształcenia polityczne państw zaborczych
Polski. Były to czynniki stojące u podstaw powołania izb lekarskich – pierwsze na terenie Królestwa Pruskiego (1887) z nieistotnym wpływem lekarzy polskiego pochodzenia na ich działalność, następne (1893) w cesarstwie austro-węgierskim. Niestety,
nie istniała możliwość powołania izb lekarskich w obrębie zaboru rosyjskiego.
Izby lekarskie w Polsce zostały utworzone na mocy ustawy „O ustroju i zakresie działania izb lekarskich” z dnia 2 grudnia 1921 roku, a powołane przez ministra
zdrowia publicznego, pracującego w Lublinie i zasłużonego dla Lublina – Witolda
Chodźko, zarządzeniem z dnia 15 marca 1922 roku.
Były to:
1. Izba Lekarska Poznańsko-Pomorska z siedzibą w Poznaniu i obejmująca obszar województwa poznańskiego i pomorskiego (17 lutego 1922 roku).
2. Izba Lekarska Łódzka z siedzibą w Łodzi (18 lutego 1923 roku).
3. Izba Lekarska Lubelska z siedzibą w Lublinie, a obszar to województwo
lubelskie, wołyńskie i poleskie (23 lutego
1923 roku).
4. Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka z siedzibą w Warszawie, obejmująca obszar miasta stołecznego, województwa
warszawskiego i białostockiego (15 kwietnia 1923 roku).
5. Izba Lekarska Krakowska z siedzibą w Krakowie i obejmująca obszar województwa krakowskiego i kieleckiego (12 maja 1923 roku).
6. Izba Lekarska Lwowska z siedzibą
we Lwowie, obejmująca obszar województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Materiały z archiwum
LIL związane
z jubileuszem 90-lecia

W 1925 roku powołano Izbę Lekarską
Wileńsko-Nowogródzką, a w 1934 roku –
Izbę Lekarską Śląską.
Do wymienionych izb lekarskich nie należeli lekarze dentyści. Dopiero na mocy
ustawy z 11 stycznia 1938 roku „O izbach
lekarsko-dentystycznych” zostały powołane
30 kwietnia 1938 roku (zgodnie z rozporządzeniem ministra opieki społecznej Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego) 4 okręgowe izby lekarsko-dentystyczne: w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu i w Wilnie. Lekarze dentyści województwa lubelskiego i wołyńskiego
należeli do izby krakowskiej, a z województwa poleskiego do izby wileńskiej.
Izba Lekarska Lubelska, czyli z okresu międzywojennego, miała podobne zadania i strukturę organizacyjną do izby po roku 1989. Na czele okręgowej izby lekarskiej stała rada wybierana spośród wszystkich członków (450) na 3 lata, a później, od 1934 roku na 5 lat. Spośród członków rady wybierano zarząd izby (prezydium), a ów zarząd wyłaniał spośród swoich członków naczelnika izby (prezesa).
Od początku istnienia i działalności ILL starano się sporządzić dokładną ewidencję wszystkich lekarzy zamieszkałych i pracujących
na terenie trzech województw wchodzących w skład izby. Realizowano to przy pomocy Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich
wydających prawa wykonywania zawodu oraz lekarzy powiatowych. Każdy lekarz nowo przybyły na teren izby nie mógł podjąć pracy
bez wpisania się na członka izby. Formalność tę należało zrealizować w przeciągu ustawowych 2 tygodni. Znamienne jest, że do zadań
rady okręgowej należało wówczas ustalanie stawek odpłatności za pomoc lekarską. Należy nadmienić, że w II Rzeczypospolitej przeszło 80 proc. ludności było nieubezpieczonej.

•

•
Kalendarz Lubelski 1909
Doktorzy Medycyny i Lekarze: Arsztejn, Złota2/4; Biernacki, Gubernatorska 6; Brzeziński, Krak.-Przedm. 47a; Czerwiński, Krak.-Przedm. 6; Czarnecki,
Krak.-Przedm. 36; Cwirbut, Poczętkowska 8; Cynberg, Rynek
20; Dobrucki, Gubernatorska 4;
Dutkiewicz, Kapucyńska 4; Jaczewski, Ś-to Duska 7; Janczewski, Wolska 10; Jarnuszkiewicz,
Krak.-Przedm. 37; Jaworowski,
Krak.-Przedm. 58a, Kiełczewski, Szpitalna 3; Klarnet Krak.
-Przedm. 58; Korczak, Wolska
2; Koziejowski, Rynek 17; Kryłow, Krak.-Przedm. 47; Majewski, Krak.-Przedm. 54; Malewski,
Gubernatorska 1; Modrzewski,
Krak.-Przedm. 15; Oeser, Nowa
5; Pawłow, Namiestnikowska 4;
Prussak, Nowa 7; Radomyski,
Szpitalna 3; Rotel, Bernardyńska 9; Sachs, Ś-to Duska 7; Sitkowski, Bernardyńska 9; Staniszewski, Nowa 3; Stano, Bernardyńska 3; Swinarski, Gubernatorska 10; Talko, Krak.-Przedm.
8; Tenenbaum, Lubartowska 16;
Tozio, Namiestnikowska 37; Tymiński, Krak.-Przedm. 3; Wiktorow, Gubernatorska 7; Wysokiński, Rynek 2; Zajdenman, Krak.Przedm. 50.
Dentyści: Cholewa, Poczętkowska 2; Narzyński, KrakPrzedm. 58, Ogiński, Krak.Przedm. 14.

Lekarze LIL 2017
Lekarze – 8 tys. 501
Lekarze dentyści – 2 tys.288
Lekarze emeryci i renciści – 874
Lekarze cudzoziemcy – 19

Postęp naukowy z zakresu patologii jamy ustnej i chirurgii
szczękowo-twarzowej jest jego
udziałem. Prof. Józef Jarząb
(1889-1969) przez 22 lata kierował ówczesną Kliniką Stomatologiczną Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Rostocku i stomatologii w Warszawie. Członek Międzynarodowej Akademii Dentystycznej w Waszyngtonie a członek honorowy Akademii Dentystycznej w Nowym Jorku. W Polsce przez wiele lat przewodniczył
Polskiemu Towarzystwu Stomatologicznemu.
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Historia LIL

Dla tych osób ustalano maksymalne normy opłat. Przykładowo: porada u lekarza 6 zł,
w domu chorego 10 zł, w nocy 16 zł, duży zabieg (laparotomia) do 300 zł, konsylia kosztowały podwójnie, usunięcie zęba bez znieczulenia 6 zł, a ze znieczuleniem 8 zł. Lekarze byli karani przez izbę, jeżeli przekroczyli te kwoty (przykładowe wynagrodzenia: robotnik 50, nauczyciel 130-150, sędzia 425 i powyżej, cukier 1, mięso 1,5 zł, chleb 1 kg 0,3 zł.
Z powodu zubożenia społeczeństwa polskiego po I wojnie światowej, większość lekarzy,
ze względu na niskie dochody z gabinetów prywatnych, starała się podjąć pracę w państwowej
lub samorządowej służbie zdrowia, a w następnych latach w kasach chorych, higienie szkolnej
itp. jednostkach. Nikt z lekarzy nie miał prawa indywidualnie podjąć pracy w kasie chorych
bez zgody zarządu izby, który starał się wynegocjować jak najlepsze warunki płacowe. Po tych
negocjacjach lekarze ogólni na terenie ILL pobierali 5 zł za godzinę pracy, a specjaliści 7 zł.
W latach trzydziestych płace lekarzy były niejednokrotnie negocjowane w Ministerstwie Pracy przez przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej.
Sądy dyscyplinarne izb lekarskich mogły stosować podobne kary do zapisanych w aktualnej ustawie o izbach:
a) ostrzeżenie
b) napomnienie
c) nagana
d) pozbawienie prawa wykonywania praktyki lekarskiej, nie dłużej niż na jeden rok
e) definitywne pozbawienie prawa i skreślenie z listy członków izby
f ) grzywna wynosząca do 1924 roku 50 tys. marek polskich (ok. 15 zł po wymianie).
Lekarze resortowi (rządowi, samorządowi, kolejowi, ubezpieczalni społecznej) nie mogli
być pociągani do odpowiedzialności bez zgody ministra opieki społecznej, a lekarze wojskowi
bez zgody ministra spraw wojskowych.
Pierwsze posiedzenie izby lubelskiej odbyło się pod przewodnictwem ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia dr. Andrzeja Krysińskiego w pomieszczeniach tego urzędu, które mieściły się w nieistniejącym dziś hotelu „Victoria” przy ulicy Kapucyńskiej 1 (przed
obecnym domem towarowym) 10 grudnia 1922 roku.
W tym miejscu była pierwsza siedziba izby lubelskiej. Później lokalizacja biura izby była
wielokrotnie zmieniana, ale od 1938 roku mieliśmy już własną siedzibę.
Spośród 450 lekarzy została wybrana 25-osobowa rada i tyluż zastępców rady, a 26 lutego 1923 roku zarząd i naczelnika
ILL – Jana Modrzewskiego (zastępcy: Jan Milaszewski z Łucka i Adolf Jacewski z Brześcia), powołano też 20-osobowy sąd
(Lublin – 10, Brześć i Łuck – po 3, z Siedlec, Drohiczyna, Kowla, Równego – po 1), jak też komisję rewizyjną.
Na posiedzeniu tej rady uchwalono protest do marszałka
sejmu i prezesa Rady Ministrów przeciwko likwidacji Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz uchwalono jednorazową
składkę od wszystkich członków izby (20 tys. marek polskich)
na organizację izby.
15 listopada 1925 roku spośród 558 lekarzy wybrano na
drugą kadencję 27-osobową radę. Naczelnikiem ILL ponownie został 6 stycznia 1926 roku Jan Modrzewski.
Od 1925 roku działała przy izbie Kasa Pomocy Koleżeńskiej. Zadaniem kasy było udzielanie jednorazowego zasiłku
najbliższej rodzinie lekarza w razie jego śmierci oraz udzielanie stałej lub czasowej zapomogi w wypadku stałej lub dłuższej
niezdolności do pracy członka kasy. Przynależność do kasy była
obowiązkowa, składka roczna 30 zł, a od 1931 r. 40 zł.
Trzecia Rada ILL, wybrana spośród 679 lekarzy, liczyła
29 członków i tyluż zastępców. Naczelnikiem izby wybrano
6 stycznia 1929 roku Tomasza Kożuchowskiego, a 31 stycznia 1932 roku wybrano ponownie Jana Modrzewskiego.
Od 1929 roku działało przy izbie biuro pośrednictwa pracy. Od 1935 roku biuro posiadało 5 oddziałów: w Lublinie,
Brześciu, Łucku, Równem i w Zamościu.
V Rada wybrana (16 grudnia 1934) już na 5-letnią kadencję spośród 862 lekarzy liczyła
30 członków i 15 zastępców. 3 lutego 1935 roku prezesem wybrano Wacława Drożdża.
Od powstania izby lekarskiej pełnił funkcje we władzach izby (4 kadencje). Z jego inicjatywy w 1938 roku zarząd Izby Lekarskiej Lubelskiej w osobach: prezesa dr. Wacława Drożdża
i skarbnika dr. Konstantego Dłużniewskiego, zawarła akt notarialny o nabyciu przez izbę lekarską gmachu mieszczącego się przy ul Cichej 6 (obecnie 4) od Konstantego Fitzermana za
kwotę 180 tys. złotych.

Po wkroczeniu do Lublina wojsk okupacyjnych, władze niemieckie zainteresowały się nie
tyle działalnością, ile funduszami Izby Lubelskiej. W 1940 roku utworzono Izby Zdrowia. Były one oczywiście zarządzane i nadzorowane przez personel niemiecki. Działalność członków
Polaków ograniczała się jedynie do opłacania składek.
Z chwilą ustąpienia Niemców, gmach izby, jej wyposażenie
zabezpieczono do czasu zwołania zarządu izby w składzie z roku 1939. Zarząd przystąpił do pracy już w końcu lipca 1944
roku. Władze polskie wyznaczyły dr. Witolda Klepackiego
na stanowisko tymczasowego kierownika izby. Funkcję prezesa dr Klepacki pełnił do czasu przeprowadzenia nowych wyborów do rady i zarządu izby. Do pracy przystąpili również lekarze, którzy przed II wojną byli członkami władz wykonawczych
izby. Przez kilka miesięcy izba działała jeszcze jako izba zdrowia
i obejmowała ona:
izbę lekarską,
izbę lekarsko-dentystyczną,
izbę aptekarską,
referat położnych,
referat pielęgniarek i zawodów pokrewnych.
Później, dr Bolesław Drobner, kierownik Resortu Pracy Opieki Społecznej i Zdrowia PKWN
przywrócił stan sprzed 1939 roku, ale w skład izby wchodził referat felczerów, położnych i pielęgniarek. Już w końcu lipca 1944 roku przystąpiono do rejestracji lekarzy oraz zaczęto zbierać
fundusze do kasy zapomogowo-pożyczkowej. W pierwszych miesiącach swej działalności zarząd izby ze składek członków i sprzedaży różnych drobnych przedmiotów, udzielił lekarzom
oraz ich rodzinom zapomóg bezzwrotnych na sumę 60 tys. zł. Następnie, do 1 stycznia 1946,
wypłacono 179 600 złotych tytułem zasiłków pośmiertnych i zapomóg bezzwrotnych. Ponadto Izba Lekarska Lubelska przekazała dużą ilość inwentarza biurowego Ministerstwu Przemysłu i Handlu, Ministerstwu Skarbu i Ministerstwu Pracy Opieki Społecznej i Zdrowia. Hojnie wyposażyła także szpitale miejskie oraz wojskowe na terenie miasta Lublina, niektóre szpitale powiatowe i inne przekazując im meble, lekarskie instrumenty, materiały opatrunkowe,
laboratoryjne itp. na sumę około pół miliona złotych.
W dniu 31 grudnia 1945 roku na obszarze izby lubelskiej pracowało 488 lekarzy, a w grudniu 1946 – 326. W tym czasie duża liczba przeniosła się na Ziemie Odzyskane – do Wrocławia, Szczecina, Gdańska.
Z dniem 1 stycznia 1947 roku, w związku z rezygnacją
dr. Witolda Klepackiego, na prezesa izby został wybrany dr
Cyprian Chromiński.
Dr Chromiński był działaczem izby lubelskiej od 1931 roku,
kiedy został wybrany na zastępcę członka rady. Od 1935 roku
do wybuchu wojny był członkiem Komisji Rewizyjnej. Od października 1947 roku do 1950 był ponownie członkiem tej komisji. Zawodowo, zarówno przed wojną, jak po niej pracował
i rozwijał PZH, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, laboratorium analityczne. W 1947 roku, na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 roku utworzono 8 okręgowych izb lekarskich (w Warszawie, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Wrocławiu) oraz
izbę naczelną. W październiku 1947 roku, reskryptem ministra
zdrowia został mianowany nowy, ostatni zarząd izby lubelskiej. Prezesem został prof. Jakub
Węgierko. Był też w latach 1947-1950 wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Krótko był
prezesem, gdyż w czerwcu 1948 został mianowany rektorem nowo powstającej Akademii Lekarskiej w Szczecinie. Ostatnim prezesem izby lubelskiej był Antoni Franciszek Kłossek. Przed
wojną sprawował funkcję dyrektora w kilku szpitalach. Do Lublina przeniósł się w 1934 roku, od 1946 roku do 1950 roku
był dyrektorem Miejskiego Szpitala Klinicznego (dawny szpital św. Wincentego a’Paulo przy ul. Staszica 16).
Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1950 roku „O zniesieniu Izb Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych” Izba Lekarska
Lubelska została zlikwidowana. Zgodnie z ówczesnym prawem,
majątek ruchomy izby przeszedł na własność Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, a majątek nieruchomy,
czyli budynek, w którym mieściła się siedziba ILL – na własność
Skarbu Państwa. Po analizie działalności dawnej izby lekarskiej
możemy stwierdzić, że w okresie międzywojennym była ona instytucją w pełni demokratyczną, dbającą skutecznie o warunki
materialne swoich członków i przestrzeganie zasad etyki i deontologii lekarskiej.
Wacław Drożdż

Kalendarz Lubelski 1893
Doktorzy Medycyny i Lekarze: Arensztejn M., Grodzka 83; Biernacki, Krak.-Przedm.
193; Baranowski, Czechówka
327; Ciechoński, Rynek 6; Cwirbutt, Krak.-Przedm.169; Downar, Szpitalna 322; Doliński,
Krak.-Przedm. 168; Dobrucki, Rynek 8; Dutkiewicz, Kapucyńska 294; Głogowski, Nowa 118; Janiszewski, Królewska 229; Jarnuszkiewicz, Krak.Przedm. 153; Jaworowski, Rybna
67/68; Jaczewski, Krak.-Przedm.
133; Koziejowski, Rynek 17; Migurski, Złota 58; Skabiczewski,
Krak.-Przedm. 196; Sachs, Ś-to
Duska 356; Schmidt, Królewska 203; Semiganowski, Krak.
-Przedm. 168; Soukoff, Krak.Przedm. 168a; Stankowski, Krak.
-Pzredm. 168; Staniszewski, Nowa 117; Tetz, Rynek 2; Tosio,
Namiestnikowska 297; Ulanowski, Krak.-Przedm. 189.
Dentyści: Cygelmann, Krak.
-Przedm. 195; Milczanowski,
Krak.-Przedm. 173; Oppenheim, Krak.-Przedm. 136.
Akuszerki: Czubaszek, Bramowa 24; Dabrowska, Królewska 203; Muchin, Rynek 5; Siedelew, Grodzka 92.

Jakub Węgierko

Antoni Franciszek Kłossek
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Pierwszy omawiał w Lublinie leczenie choroby Heinego-Medina. Wacław Ignacy
Dróżdż (1885-1941), neurolog-psychiatra, działacz społeczny i wiceprezydent Lublina. Na to stanowisko wybrała go
w 1928 roku rada miasta, do której wszedł z ramienia PPS. Warszawiak, medycynę studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim, ale
dyplom i egzamin państwowy
zdawał na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Moskiewskiego.
Od 1914 mieszkał na stałe w Lublinie i był ordynatorem oddziału psychiatrycznego w szpitalu św. Jana Bożego (dziś przy ul.
Biernackiego). Po wojnie był lekarzem w pogotowiu, pracował
w szpitalach Jana Bożego i a’Paulo (dziś przy ul. Staszica).
Jako radny i wiceprezydent
przyspieszył przejęcie przez miasto szpitala Jana Bożego, oddłużył placówkę. Powiększył w szkołach powszechnych liczbę lekarzy
i higienistek. Od kiedy w Lublinie istniała Izba Lekarska (1922)
aż do wybuchu II wojny był wybierany do jej władz. Z jego inicjatywy w 1938 roku zarząd Izby
Lekarskiej kupił od Konstantego
Fitzermanna, lubelskiego potentata handlu zbożem, gmach przy
ul. Cichej 4 w Lublinie. Kamienica, którą nazywano pałacem
Zylbera (od nazwiska pierwszego właściciela, producenta między innymi wódek, piw i cegieł)
kosztowała przedwojennych lekarzy 180 tysięcy złotych i stała się
siedzibą ich izby.
Dróżdż w 1939 roku został
zmobilizowany jako lekarz wojskowy. Nie przeżył wojny, zginął
rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Antoni Wasilkowski (1780-1845). Zmarły w Lublinie lekarz medycyny i filantrop. Swój
pokaźny majątek w całości zapisał w formie testamentu zachowanego w zbiorach Archiwum
Państwowego w Lublinie i przekazał na wyposażenie lubelskich
szpitali. I tak część majątku przekazał na stypendia dla biednych
uczniów, utrzymanie chorych
w szpitalu im. św. Jana Bożego
oraz św. Wincentego a’Paulo oraz
na budowę domu przedpogrzebowego, który został oddany do
użytku w 1872 roku.
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Salon i gabinet.
Biernacki i okolice
– Grał stary doktor, grał jego syn Andrzej,
grali koledzy Andrzeja. Czasem doktor, który w następnych pokojach jeszcze przyjmował pacjentów, po skończonej pracy wpadał do nas i sam siadał przy fortepianie. Grał
głównie Szopena; grał jakoś inaczej niż inni,
uczuciowo, bardzo bezpośrednio – nam ta
muzyka się podobała. Kuchnia w domu doktora też była znana. Ze swych wysokich walorów; sam doktor był smakoszem i żarłokiem
– tak wieczory a nawet noce spędzone w miłym gronie w mieszkaniu przy ul. Kołłątaja
w Lublinie wspominał literat i poeta Konrad
Bielski. Tym żarłokiem, cudownym rozmówcą i pianistą był nie kto inny jak bardzo znany lekarz, Mieczysław Biernacki. Jego syn był
rówieśnikiem Józefa Czechowicza i młodych
wówczas autorów skupionych wokół awangardowej grupy literackiej „Reflektor”.
Lekarski dom państwa Biernackich, traktowany jak przedwojenny salon literacki,
wspominany był przez bywalców jako miejsce
częstych spotkań i biesiad. Dziś więcej osób
zna jedynie medyczną stronę życia świetnego lekarza, wieloletniego dyrektora szpitala św. Jana
Bożego. Placówki, która dziś stoi przy ulicy jego imienia.
Tymczasem Biernacki był także politykiem, działaczem społecznym i samorządowym. Na dodatek miał cięte pióro krytyka literackiego. Był znawcą muzyki oraz wydawcą lubelskiej gazety,
na łamach której publikowali doktorzy Chodźko, Arnsztajn i Jaczewski, a obok nich Żeromski. Na dodatek Biernacki znajdował czas na miłość do kina. To właśnie on często przychodził
na ulicę Jezuicką, gdzie działał pierwszy lubelski iluzjon „Theâtre Optique Parisien” a później
kino „Rialto” i „Staromiejskie” (dziś jest tu Teatr Stary). Doktor, który większość życia przeżył w Lublinie, chodził pewnie do wszystkich.
Trafił do Lublina, gdy nie miał jeszcze 26 lat, jako absolwent berlińskiej medycyny. Był rok
1888. Nieznany nikomu lekarz otworzył prywatny gabinet i zaczął pracować w szpitalu św. Jana Bożego, przy ówczesnej ulicy Bonifraterskiej. Rok później był już naczelnym lekarzem. Pracował na tym stanowisku lat 40. W czasie II wojny światowej doktor ze szpitala nie wychodził,
bo gdy Niemcy wyrzucili go z domu, z żoną zamieszkał w kierowanej placówce.
Miał dyplom doktora medycyny i chirurgii, w zasadzie specjalizował się w internie i neurologii, ale interesował się także psychiatrią, chirurgią, rentgenologią i analityką.
Zakładał Lubelskie Pogotowie Ratunkowe, Lubelskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe a nawet Kasę Pogrzebową dla Chrześcijan. Ze Stefanem Żeromskim, dr. Markiem
Arnsztajnem i dr. Witoldem Chodźką, doprowadził do powstania słynnego Towarzystwa Szerzenia Oświaty „Światło”; a nawet znalazł się wśród projektodawców założenia Biblioteki
im. Hieronima Łopacińskiego.
Obrazu doktora – który zmarł w 1948 roku, mając 86 lat – dopełnia fakt, że był ulubionym modelem karykaturzystów i bohaterem satyrycznych, przedwojennych szopek. Podobno śmiał się do łez.
Janka Kowalska
Pierwszy prezes Towarzystwa „Czerwonego Krzyża” w Lublinie i Towarzystwa Przyjaciół Studentów Uniwersytetu Lubelskiego (późniejszy KUL), a także organizator i pierwszy prezes Towarzystwa „Pogotowie Ratunkowe” w Lublinie. Na dodatek stomatolog
Adam Brzeziński (1864-1932) był prezesem Zarządu Towarzystwa Muzycznego i zakładał w Lublinie Szkołę Muzyczną im. Moniuszki. Brzeziński pochodził z lubelskiej
wsi Wronów. Na studia lekarskie wyjechał do Warszawy, po których przez 9 lat prowadził lekarską praktykę. Dopiero później specjalistyczne studia kończył w instytutach dentystycznych Berlina i Wrocławia. Od 1908 roku prowadził w Lublinie praktykę dentystyczną. Był działaczem społecznym, także jako wiceprezes w Związku Lekarzy Dentystów Państwa Polskiego.

Mój dziadek Witold
W październiku 2002 roku wnuczka prof. Witolda Chodźki,
który był m.in. pierwszym ministrem zdrowia II Rzeczypospolitej,
a także współtwórcą lubelskiego Wydziału Lekarskiego i Instytutu Medycyny Wsi,
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska odwiedziła Lublin
(wtedy też odbyła się ta rozmowa, która ukazała się 23 października 2002 r.
w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej)
• Anna Augustowska: Jak pamięta Pani swego dziadka Witolda?
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska: Jako niezwykle miłego, ciepłego człowieka. Obie z siostrą Krystyną miałyśmy głęboką świadomość, że dziadek bardzo nas kocha. Mimo że nie był to
dziadek w dzisiejszym stylu, który z wnukami jeździ na wakacje i biega do kina. Nie pamiętam
też, aby kupował nam jakieś zabawki, robił prezenty. Ale brał nas na kolana, rozmawiał.
Był przede wszystkim niezwykle zapracowanym człowiekiem, ciągle w biegu. Nigdy jednak
nie opuszczał niedzielnych obiadów, na które obowiązkowo w domu dziadków przy ul. Marszałkowskiej stawiała się cała rodzina. Z tych spotkań przy stole pamiętam, jak babcia Helena
dokładała dziadkowi kotlety na talerz, a on z uporem odkładał je na półmisek. Był zresztą tęgim mężczyzną i chyba nie bardzo to w sobie akceptował. Poza tym palił papierosy.
• Witold Chodźko jest sztandarową postacią polskiej medycyny, czy znalazł w rodzinie kontynuatorów swych pasji?
– Niestety, żadna z córek i wnuczek nie poszła na medycynę. Z dalszej rodziny też nikt nie
interesował się medycyną. Moja mama, Maria, skończyła architekturę, a jej siostra Aleksandra
filologię klasyczną. Z kolei wnuki – ja i siostra Krystyna też miałyśmy inny pomysł na życie.
Krysia [żona Andrzeja Wajdy – przyp. red.] została scenografem i bardzo szybko przeniosła
się do Krakowa. Ja nie znosiłam wprost szkoły, uczyłam się beznadziejnie i tylko cudownemu
zbiegowi okoliczności zawdzięczam to, że dostałam się do klasy śpiewu średniej szkoły muzycznej (sama, nie informując o tym rodziców, zapisałam się do tej szkoły). I był to doskonały pomysł, nareszcie poczułam wiatr w żaglach, później studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na Wydziale Teorii Muzyki. A ponieważ uważam, że życie zaczyna się po czterdziestce, właśnie wtedy postarałam się o drugi dyplom, tym razem ze śpiewu.
Wracając do dziadka – nigdy nie sugerował ani nie nakłaniał córek i wnuczek do studiowania medycyny.
• Może uważał, że to nie jest zawód dla kobiet?
– A skąd! Miał przecież wiele współpracownic lekarek. Cenił ich wiedzę i umiejętności. Tak
się jednak złożyło, że chyba tylko mój syn Michał zbliżył się zawodowo do mojego dziadka.
Michał ukończył biologię,
ma nawet harwardzki doktorat z tej dziedziny.
• Po II wojnie Witold Chodźko zamieszkał w Lublinie w mieszkaniu przy ul. Peowiaków. Jak miasto zmieniło się od tego czasu?
– Rzadko przyjeżdżałam wtedy do dziadka.
Babcia Helena już nie żyła, pieczę nad lubelskim
gospodarstwem dziadka
sprawowała moja ciotka,
która uczyła łaciny i greki
Prof. dr. Nitobé
w słynnym LO im. Staszii min. Chodźko
ca, była też adiunktem na
naradzają się
KUL-u. Lublin pamiętam
nad sposobami
zwalczania epidemji.
więc jak przez mgłę i cieszę
się, że po latach mogłam tu
przyjechać z okazji wernisażu wystawy prac mojej matki Marii. Wystawę w 100. rocznicę Jej urodzin (mama urodziła się w Lublinie w 1902 roku) przygotowano w galerii BWA. Miałam więc okazję przejść się
pięknym deptakiem, pospacerować po Starym Mieście. Niestety, nie zdążyłam pójść na ulicę
Witolda Chodźki, przy której stoi szpital dla dzieci. Może będzie jeszcze taka okazja....

Witold Chodźko (1875-1954). Ten zasłużony nie tylko dla Lublina lekarz stał się patronem głównej ulicy medycznej dzielnicy Lublina, a nieprzypadkowo nieformalna nazwa
tej dzielnicy to „chodźkowo”.
Kim więc była ta postać? Witold
Chodźko pochodził ze szlacheckiej rodziny o bogatej przeszłości patriotycznej. Jego przodkowie dzielnie walczyli między innymi w powstaniu styczniowym.
Zamiłowanie do medycyny poszerzał podczas studiów medycznych w Warszawie, które ukończył w 1899 roku oraz podczas
pobytów w Paryżu i Grazu. Wyspecjalizował się w psychiatrii
i neurologii. Zajmował się głównie leczeniem chorób mózgowia
i raka rdzenia kręgowego. Swój
pierwszy pobyt w Lublinie rozpoczyna w 1909 roku od praktyki
lekarskiej w szpitalu im. św. Jana
Bożego oraz szpitalu św. Wincentego a’Paulo. Rosnący w środowisku autorytet Witolda Chodźki zaprowadził go na stanowisko
ministra zdrowia w przedwojennej Polsce. Urząd ten sprawował
w latach 1919-1923. W czasie
sprawowania urzędu był propagatorem myśli eugenicznej. Był
wielkim społecznikiem działającym w wielu organizacjach, stowarzyszeniach. Należał do Loży
Masońskiej. Brał czynny udział
w pracach Komitetu Higieny
Ligi Narodów. Po zakończeniu
II wojny światowej po raz drugi
związał się z Lublinem, gdzie był
głównym pomysłodawcą i inicjatorem powstania obecnego Instytutu Medycyny Wsi, który nosi
jego imię. Oczywiście był także
jednym z filarów kadry naukowej lubelskiej medycyny. Witold Chodźko mieszkał przy ulicy Peowiaków. Lubelskie mieszkanie profesora było doglądane
przez siostrę jego żony – Aleksandrę: znaną lubelską nauczycielkę języka łacińskiego i greckiego w Liceum im. Stanisława
Staszica i adiunkta KUL. Warto
także dodać, iż wnuczki Witolda
Chodźki to: Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska – muzyk oraz
Krystyna Zachwatowicz – scenograf oraz żona nieżyjącego Andrzeja Wajdy.
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Jak mogłem pomóc innym, dla których zabrakło leków i środków opatrunkowych? Tylko dobrym słowem, przyjaznym gestem. To wszystko, co mogłem ofiarować jako lekarz i jako człowiek.
Dr Suren Konstantynowicz Barutczew
Majdanek. Lekarze w pasiakach

Tu też było życie…

„To wszystko, na co byliśmy
zmuszeni patrzyć i cośmy przeszli, stępiło przede wszystkim naszą wrażliwość. (…) Nie przejmujcie się tak bardzo naszym stanem. Wierzę, że co ma być to się
stanie i wierzę, że będzie dobrze.
Przede wszystkim chcę bronić chorych, co jest moim elementarnym
obowiązkiem. Są tu też osoby, które się załamują łatwo nerwowo
już teraz – te trzeba podtrzymywać” – pisała w grypsie do najbliższych jedna z najbardziej zasłużonych lekarek Majdanka –
dr Stefania Perzanowska.
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…które lekarze starali się ocalić albo chociaż przynieść ulgę tym, którym w okrutnych warunkach obozu zagłady już pomóc nie można było. Lekarze – więźniowie, lekarze w pasiakach
– pracowali na Majdanku ofiarnie i z ogromnym oddaniem. Trudno wymienić wszystkich.
Trzeba przypomnieć, że byli. Tu, gdzie za nic było ludzkie życie – ich heroizm i wielkie oddanie nie powinny być nigdy zapomniane.
„Żaden z polskich lekarzy nie wybierał do gazu i nie decydował o tym. Mieliśmy tylko przedstawiać chorych z kartami gorączkowymi. Selekcję przeprowadzali lekarze niemieccy, a czasem
podoficerowie. Ustawiano w szeregu wynędzniałe szkielety, trzęsące się z osłabienia i temperatury, bo podczas duru człowiek jest zamroczony, odurzony. Chwiejąc się szli jeden za drugim na cieniutkich nogach, duża ostrzyżona głowa, przerażony wzrok, nie bardzo świadomi,
co się dzieje. Na środku stawał esesman, kapo albo dwóch podoficerów, obok ja. Tamten decydował: na lewo – do gazu, na prawo – jeszcze może pożyć. I koniec. Zabierał karty chorobowe osób skierowanych na lewo, mi oddawał pozostałe. W ciągu czterech godzin należało
chorych przygotować do transportu” – wspominał lekarz Romuald Sztaba, który jako więzień
Majdanka pracował w obozowym szpitalu.
Obóz koncentracyjny na Majdanku istniał od października 1941 r. do lipca 1944 r. W tym
czasie przeszło przez niego ok. 150 000 więźniów, obywateli wielu krajów, przedstawicieli różnych grup etnicznych i środowisk społecznych. Obóz powstał z inicjatywy Heinricha Himmlera. Na skutek chorób, eksterminacji w komorach gazowych i rozstrzeliwań zginęło tu 80 tysięcy ludzi, w tym około 60 tysięcy Żydów.
Pierwsi więźniowie Majdanka – radzieccy jeńcy wojenni, pozbawieni byli jakiejkolwiek pomocy medycznej. Dopiero po kilku tygodniach z innych obozów koncentracyjnych (Sachsenhausen, Dachau i Auschwitz) sprowadzono kilku lekarzy – więźniów. Pierwszą, prowizoryczną izolatkę dla chorych zorganizowano na początku 1942 r. Wkrótce, w związku z przybyciem
licznych transportów więźniów, na potrzeby szpitala przeznaczono aż 10 baraków.
Na czele służby zdrowia stał lekarz SS, który miał do pomocy sanitariuszy. W rzeczywistości
lekarze SS nie wywiązywali się względem chorych z podstawowych obowiązków. Personel rekrutujący się z załogi obozu często nie miał odpowiedniego wykształcenia do przeprowadzania
specjalistycznych zabiegów (kimś takim był Ludwik Benden, kelner z zawodu, który uśmiercał
najsłabszych więźniów zastrzykami ewipanu; wykonywał też „zabiegi” chirurgiczne).

Ogółem przez Majdanek przewinęło się ponad 230 lekarzy i lekarek i 10 aptekarzy; także
pielęgniarek, położnych i sanitariuszy.
W rewirze (tak nazywano szpital dla więźniów) lekarze niemieccy i esesmani przeprowadzali selekcje, w wyniku których ciężko chorych, przede wszystkim na tyfus, zabierano do komór
gazowych. Zdarzały się także przypadki mordowania chorych dosercowym zastrzykiem fenolu
lub ewipanu. Stąd niektórzy więźniowie nazywali rewir „przedsionkiem do gazu” i mimo złego
stanu zdrowia nie decydowali się do niego zgłaszać. Bezpośrednią opiekę nad pacjentami sprawowali lekarze – więźniowie różnych narodowości. Rewiry mieściły się w drewnianych barakach, początkowo nawet bez kanalizacji. Oprócz podstawowych sprzętów brakowało w nich
lekarstw i narzędzi. Nie było ani możliwości diagnostyki, ani leczenia. Z czasem warunki bytowe ulegały poprawie. Leki oraz narzędzia pozyskiwali sami lekarze – więźniowie oraz aptekarze dzięki darom i paczkom od Polskiego Czerwonego Krzyża, Rady Głównej Opiekuńczej,
rodzin więźniów czy osób prywatnych z Lublina.
Na Majdanku, podobnie jak w innych obozach, najczęstszym schorzeniem zakaźnym był
tyfus plamisty. Przyczyną dużej śmiertelności była także choroba głodowa powodująca skrajne wyniszczenie organizmu i brak odporności na infekcje. Oprócz tego do najczęstszych obozowych chorób należały: świerzb, zapalenie nerek i pęcherza, gruźlica, róża przyranna, rumień
guzowaty, odmrożenia, porażenie słoneczne, czyraki, flegmony, awitaminoza oraz szkorbut.
Nie wszystkich w obozie można było ocalić. Nie każdemu można było pomóc. Danuta Brzosko-Mędryk, była więźniarka obozu koncentracyjnego na Majdanku, napisała w swojej książce
Czy świadek szuka zemsty?, że nawet największa monografia nie odda całej prawdy o okrutnej
rzeczywistości czasu okupacji, bo prawda mieści się w życiu lub śmierci każdego człowieka

„Na polu V w szpitalu ogółem przebywało około 3500 ludzi. W pierwszym bloku mieściła się kancelaria, w drugim gabinet zabiegowy, w trzecim rekonwalescenci, w czwartym chirurgia, w piątym interna, w szóstym tyfus brzuszny, w siódmym
tyfus plamisty, w ósmym świerzb.
Po drugiej stronie pola mieściły się
bloki gruźlicy rozpadowej, biegunki itp.” – tak szpitalną rzeczywistość opisywał w swych
wspomnieniach doktor Henryk Wieliczański.

Wybrane sylwetki lekarzy Majdanka
Stefania Perzanowska (1896-1974).
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako lekarz uczestniczyła w obronie Warszawy we wrześniu
1939 r. Działała w konspiracji. W styczniu
1943 r. trafiła na Majdanek. Dzięki jej pełnej godności postawie oraz doskonałej wiedzy medycznej powstał i rozwijał się obozowy szpital dla kobiet. Perzanowska ukrywała w szpitalu skrajnie wyczerpane lub skazane na śmierć więźniarki, pośredniczyła w kontaktach z PCK i RGO, zatrudniała jako pomoc pielęgniarską młode, często niepełnoletnie dziewczęta, aby je ochronić.
Alina Brewda (1905-?).
Pracowała jako lekarz w Szpitalu Wolskim oraz w Szpitalu Żydowskim jako asystentka na oddziale ginekologii. Prowadziła też własną praktykę lekarską. Po upadku
powstania w getcie warszawskim została włączona do transportu na Majdanek. Współpracowała z dr Stefanią Perzanowską. W styczniu 1943 r. została przeniesiona do KL Auschwitz, gdzie pełniła obowiązki lekarza naczelnego bloku X. Poza organizowaniem opieki medycznej dla kobiet poddawanych zbrodniczym eksperymentom medycznym działała
także w ruchu oporu. – Trafiłam na Majdanek, prowadziłam blok chorych malarycznych
– Greczynek i byłam chirurgiem ginekologiem
na cały rewir Majdanka.
Aglajda Brudkowska z d. Rzeszowska
(1914-1983).
Ukończyła medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1941 r. podjęła pracę
w Szpitalu PCK w Lublinie. Po likwidacji
szpitala przeniosła się do Rzeczycy Ziemiańskiej, gdzie aresztowano ją jako podejrzaną

Karty chorobowe więźniów
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o pracę w konspiracji. Była przesłuchiwana przez lubelskie gestapo w gmachu „Pod Zegarem”, a następnie została uwięziona na Zamku Lubelskim. W maju
1943 r. przewieziono ją na Majdanek. W obozie pracowała jako lekarz w rewirze do kwietnia 1944 r., kiedy wraz z innymi więźniarkami została ewakuowana do
KL Auschwitz. Tam otrzymała funkcję lekarza w szpitalu obozowym dla kobiet w Birkenau. Zbiegła podczas tzw. marszu śmierci. Po wojnie pracowała w lubelskim PCK oraz jako asystent w II Klinice Chorób
Wewnętrznych UMCS w Lublinie. Od 1953 r. mieszkała i pracowała w Puławach.
– Straszne warunki higieniczne, brak leków i środków
opatrunkowych sprowadzały nasze możliwości lecznicze
do zapewnienia chorym względnego spokoju, względnego ciepła i możliwości leżenia zamiast stania godzinami na apelach i wykonywania pracy ponad siły. To było dużo. Dawało poza tym szansę na opiekowanie się –
chociaż okresowo – ludźmi starymi, mniej wytrzymałymi oraz małolatkami.
Włodzimierz Iljicz Diegtiariew (1915-2001)
Po aresztowaniu w kwietniu 1943 r. i pobycie w więzieniu w Łomży, został deportowany na Majdanek.
W obozie zatrudniony jako lekarz na V polu, w baraku
chorych na gruźlicę. 17 kwietnia 1944 r. deportowany
do KL Auschwitz. Był także więźniem KL Flossenbürg
i Regensburg. Zbiegł podczas transportu ewakuacyjnego. W 1946 r. wrócił do ojczyzny (Rosja), gdzie pracował jako lekarz weterynarii. Jego wojenne losy opisał współwięzień z Majdanka Igor Newerly w książce
„Chłopiec z Salskich Stepów”.
Stanisław Konopka (1896-1982)
Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a doktorat uzyskał na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
We wrześniu 1939 r., jako zawodowy oficer Centrum
Wyszkolenia Sanitarnego, był komendantem szpitali
polowych dla jeńców polskich. Po demobilizacji powrócił do Warszawy, działał w Związku Walki Zbrojnej, aresztowany przez gestapo w 1943 r. po pobycie
w więzieniu na Pawiaku przewieziony na Majdanek.
W obozie pracował jako lekarz – więzień w ambulatorium III pola, na bloku chirurgicznym I pola, a od
listopada 1943 r. w rewirze V pola. Po wojnie stworzył w Warszawie Główną Bibliotekę Lekarską, będącą jedną z 10 największych bibliotek medycznych na
świecie.
Tadeusz Kosibowicz (1893-2006)
Był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Będzinie,
gdzie od września 1939 r. ukrywał rannych Żydów,
dla których załatwiał fałszywe papiery. Został aresztowany przez gestapo w 1940 r. po denuncjacji jednej ze swoich niemieckich pacjentek, która odkryła,
że doktor przetrzymuje u siebie w szpitalu Żyda pod
fałszywym nazwiskiem. Początkowo przebywał w obozie zbiorczym w Sosnowcu, następnie w KL Dachau
i KL Sachsenhausen. W listopadzie 1941 r. z grupą lekarzy deportowano go na Majdanek. Początkowo pracował w rewirze na I polu, następnie w lazarecie na
polu II. Po odzyskaniu wolności powrócił do Będzina
i objął stanowisko dyrektora szpitala. Instytut Yad Vashem przyznał mu tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”.
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Mieczysław Michałowicz (1876-1965)
Dyplom lekarski uzyskał w 1901 r. Rektor i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, organizator Instytutu Higieny Dziecięcej i prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W listopadzie 1942 r. aresztowany za działalność konspiracyjną i osadzony w więzieniu na Pawiaku, skąd przewieziono go na Majdanek. Pracował w rewirze w bloku dla chorych wewnętrznie. W obozie zapadł na dur plamisty z powikłaniami. Od czerwca 1943 r. prowadził w obozie
cykl wykładów z zakresu różnych dziedzin medycyny. Po wyzwoleniu zaangażował się w działalność polityczną. Objął stanowisko prezesa Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego. Kierował Katedrą Pediatrii Wydziału Lekarskiego. Jest uważany za współtwórcę nowoczesnej pediatrii polskiej.
Romuald Sztaba (1913-2002)
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Podchorążych
Sanitarnych Rezerwy. Żołnierz kampanii wrześniowej i członek konspiracji. W 1941 roku
aresztowany i osadzony w więzieniu w Mysłowicach a następnie w Auschwitz, gdzie chorował
na dur plamisty. W lutym 1942 r. deportowano go na Majdanek. Początkowo był magazynierem, a wiosną objął funkcję lekarza w rewirze pola I w bloku 2 – chirurgicznym. Pracował
także w bloku dla chorych na tyfus i świerzb. Działał w obozowym ruchu oporu, współpracował z PCK. Od 1955 r. mieszkał w Gdańsku. Był kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej
Akademii Medycznej. W 1971 r. otrzymał tytuł profesora. Był cenionym specjalistą chirurgii
i urologii dziecięcej, wykładowcą w Akademii Medycznej w Gdańsku.

„My, którzy żyliśmy w obozach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili po barakach, pocieszając innych, oddając ostatni kawałek chleba.
Być może było ich niewielu, ale
są oni wystarczającym dowodem
na to, że człowiekowi można zabrać wszystko z wyjątkiem jednej
rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności – wyboru swojej postawy
w każdych okolicznościach, wyboru swojej drogi”.
Viktor Frankl
psychiatra
i psychoterapeuta, więzień
obozu w Auschwitz, jeden
z twórców humanizmu
psychologicznego

Stanisław Wrona-Merski (1883-1963)
Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas I wojny światowej działał w Legionach Polskich oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. Z ramienia Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Wyzwolenie” sprawował mandat posła na Sejm I oraz II kadencji. Aresztowany za
działalność w ruchu oporu, do kwietnia 1941 r. przebywał w więzieniu na Zamku Lubelskim,
skąd został przewieziony do KL Auschwitz. W lutym 1942 r. deportowano go na Majdanek.
Był lekarzem w bloku 2 (chirurgicznym) pola I oraz sprawował nadzór sanitarny w łaźni. Ponownie przewieziony do KL Auschwitz w kwietniu 1944 r., gdzie także pełnił funkcję lekarza.
Po wojnie powrócił do polityki w barwach lubelskiego Stronnictwa Ludowego.
Marian Jastrzębski (1877-1943)
Studiował medycynę w Warszawie, Paryżu i w Niemczech. Dyplom uzyskał w 1904 r. Specjalizował się w chorobach skór. i wenerycznych. Praktykował w Warszawie, gdzie założył własne laboratorium. W czasie II wojny światowej w jego laboratorium był punkt kontaktowy rozdziału „Biuletynu Informacyjnego” pisma AK. Wydany Niemcom przez gońca przynoszącego
pisma, który nie wytrzymał tortur w gestapo, został 7 X 1942 aresztowany. Był przesłuchiwany
w siedzibie gestapo w al. Szucha, następnie więziony na Pawiaku. W marcu 1943 (prawdopodobnie 24 III) został przewieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku (przybył 26 III),
gdzie pracował w kamieniołomach a także w rewirze pola III, w bloku zakaźnym. Zrzekł się
szczepienia przeciwtyfusowego na korzyść młodszego współwięźnia i zmarł 4 V 1943 na tyfus w wieku 66 lat. Był sekretarzem Warsz. Tow. Lekarskiego. Gorący patriota, po 1918 dużą
część swych oszczędności darował na rzecz Skarbu Państwa.
Anna Augustowska

http://
lekarze-w-pasiakach.
majdanek.eu/pl/
Wystawa dostępna wyłącznie na
stronie internetowej pt. „Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku” przygotowana
wg scenariusza Marii Ciesielskiej
i Marty Grudzińskiej przez Państwowe Muzeum na Majdanku.

Były więźeń składający zeznania.
W tle ruiny krematorium.
1944 r.
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Onkologia była mi pisana
Maria Antonina Kalasiewicz,
lekarz medycyny, onkolog, twórca oraz wieloletni konsultant do
spraw onkologii w byłym województwie bialskopodlaskim, studia medyczne na AM w Lublinie
ukończyła w 1959 roku, organizatorka od podstaw Oddziału Chemioterapii w Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej, współpracowniczka AM (prowadzenie ćwiczeń
z zakresu onkologii ze studentami
oraz onkologicznego naukowego
koła studenckiego), konsultowanie wielu klinik AM w zakresie
onkologii, wieloletnia kierownik
specjalizacji w zakresie onkologii
w Lublinie, Białej Podlaskiej, Zamościu, autorka publikacji z dziedziny onkologii.

Ostatni dyrektor Szpitala Żydowskiego w Lublinie, którym
kierował od 1935 roku. Z powodu złej sytuacji finansowej placówki neurolog Hersz (Henryk)
Mandelbaum (1882-1944) nie
pobierał pensji. Potrafił za to
wzbogacić szpital w nowoczesne narzędzia i urządzenia. Przed
II wojną światową w budynku
przy ul. Lubartowskiej działał
między innymi aparat do elektrokardiografii. Mandelbaum
urodził się na Wieniawie, miał
dwa dyplomy doktora medycyny uniwersytetów z Wrocławia
i Kazania. Podczas I wojny światowej był lekarzem w armii rosyjskiej, a od listopada 1918 roku polskiej. Do Lublina, gdzie
otworzył gabinet neurologiczny
i leczył bezpłatnie w Kasie Chorych, przyjechał na stałe w 1922
roku. Znany był z propagowania
zasad higieny w biednych dzielnicach Lublina – Bronowicach,
Kośminku, okolicach ulicy Foksal (dziś 1 Maja) i Bychawskiej.
Prowadził poradnictwo dla matek w Żydowskim Uniwersytecie
Ludowym. W latach 30. wyjeżdżał na miesięczne staże do klinik w Wiedniu i Zurychu, by
się kształcić. Uniknął losu ofiar
Holokaustu, bo w 1939 r. został
zmobilizowany jako wojskowy
lekarz. Do 1943 roku był internowany w obozie dla polskich
oficerów nad Balatonem. Zmarł
w szpitalu w Budapeszcie.
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z Marią Antoniną Kalasiewicz,
emerytowaną lekarką, jedną z pionierek onkologii lubelskiej,
rozmawia Wojciech Trybulski
• Zanim została Pani onkologiem i, co najważniejsze, osobą, która zorganizowała od podstaw Oddział
Chemioterapii w Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej,
musiała Pani pokonać niejedną przeszkodę?
– Największą z nich było
pochodzenie i tragiczne perturbacje mojej rodziny, które wywarły decydujący wpływ
na moje życie, także zawodowe. Mój ojciec – Jan Wawro – był chłopem, ale dzięki
uporowi i zdolnościom ukończył prestiżowe studia na SGH
a następnie dzięki przychylności ówczesnego prezydenta
Warszawy – Stefana Starzyńskiego, którego znał z uczelni
– mógł pracować jako bankowiec w Banku Gospodarstwa Krajowego w przedwojennej Warszawie. Kiedy wybuchła wojna ojciec jako oficer rezerwy został zmobilizowany do
wojska, a później – jak wielu polskich oficerów trafia do obozów NKWD na Wschodzie i jako więzień Starobielska został stracony w Charkowie wiosną 1940 roku
• Taki rodowód na pewno nie ułatwił Pani życia po 1945 roku?
– Tak i nie chodzi tu tylko o mojego ojca, bo przecież cała moja bliższa i dalsza rodzina była aktywnie zaangażowana w działania partyzantki i Armii Krajowej. Dlatego też moja droga
na studia medyczne była dość wyboista.

Operuje prof. Feliks Skubiszewski, 6 marca 1952 r.

• To znaczy?
– Po ukończeniu gimnazjum w Będzinie, gdzie wraz z matką trafiłam z Warszawy po wojnie, starałam się na studia medyczne do Krakowa. Medycyna była moim marzeniem, ale cóż…
możliwym tylko do realizacji przez młodzież przede wszystkim chłopską i robotniczą. A ja byłam dzieckiem chłopskiego inteligenta.
• Jak wyglądał w tamtym czasie Pani egzamin na medycynę?
– Egzamin na medycynę w pierwszych latach powojennych wyglądał diametralnie inaczej
niż dziś. Kiedy zdawałam w Krakowie, otrzymałam tylko trzy pytania od trzech bardzo młodych asystentów: jakie jest moje pochodzenie, czy mój ojciec należał do „Strzelca” oraz po jakiej królowej otrzymałam imiona?
• Trzeba przyznać, że to „bardzo medyczne” pytania.
– O tak, ale z mojej naiwności, a bardziej szczerości na wszystkie pytania odpowiedziałam zgodnie z prawdą i otrzymałam ocenę bardzo dobrą. Jednak wiadomo, że prawda w tym
wypadku zamknęła mi drogę na medycynę. Oficjalnie nie przyjęto mnie z powodu braku
miejsc, co bardzo oburzyło moją mamę, która odważnie udała się do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie powodu nieprzyjęcia córki na studia. Urzędnik „życzliwie”, lecz stanowczo odradził mi studia medyczne zarezerwowane dla dzieci chłopów i robotników.
• Udało się dopiero w Lublinie. I tak warszawianka związała całe swoje życie zawodowe i rodzinne z tym miastem?
– Siostra mojej matki pracowała w Kielcach w hurtowni farmaceutycznej, do której przyjeżdżał bardzo miły zaopatrzeniowiec z lubelskiego szpitala przy ulicy Staszica. Szepnęła mu
słówko, że ma siostrzenicę, która marzy o pracy w służbie zdrowia, a ten po jakimś czasie zaproponował, abym udała się do Lublina, gdzie obiecał załatwić mi pracę w swoim szpitalu.
Był rok 1951, kiedy przybyłam do miasta i zostałam zatrudniona jako tak zwana przyuczona pielęgniarka.
• Co to znaczyło?
– Dziś można to ująć jako praktykę zawodową pielęgniarską. Byłam po prostu pielęgniarskim samoukiem. Dlatego też mogłam nosić czepek, ale bez czarnego na środku paska. I tak
zaczęła się moja przygoda zawodowa ze szpitalem przy ulicy Staszica. Trafiłam jako pielęgniarka do Kliniki Chirurgii, kierowanej przez prof. Feliksa Skubiszewskiego – wielką postać i ówczesnego rektora Akademii Medycznej w Lublinie. Warunki pracy, ale przede wszystkim warunki bytowe były bardzo skromne, jednak po zawieruchach wojennych wreszcie poczułam
stabilizację. Kadra chirurgów zajmowała się także znieczulaniem pacjentów, czyli chirurg był
także anestezjologiem.
• Kim dla Pani stał się więc profesor Feliks
Skubiszewski?
– Od początku był wielkim autorytetem dla
wszystkich pracowników nie tylko szpitala na
Staszica. Budził respekt, ale i tak wszyscy na
niego mówili „Skubas”. Ja zapamiętałam go jako osobę budzącą we mnie sympatię. Mimo że
profesor był największym chirurgicznym autorytetem w Lublinie, to zawsze liczył się ze zdaniem swoich współpracowników. Długo trwały konsultacje i rozmowy z profesorem. To dzięki niemu wreszcie dostałam się na upragnioną
medycynę. Jako pielęgniarka, która mogła obserwować operacje profesora, wykazywałam się
wiedzą medyczną, którą już w jakimś stopniu
miałam opanowaną. I to dzięki namowie proW 2013 roku Maria Kalasiewicz była jedfesora, ale także docenta Mieczysława Zakryną z 16 pań, które otrzymały z rąk prezysia, po godzinach pracy uczyłam się do egzamidenta Lublina Krzysztofa Żuka medale za
nów wstępnych, które pozwoliły mi rozpocząć
zasługi
upragnione studia medyczne. Po ich ukończeniu nie wróciłam już do rodzinnej Warszawy, ale zostałam w Lublinie. Powody były dwa – to
tutaj poznałam swojego przyszłego męża – Jerzego Kalasiewicza, który miał w pewien sposób
podobną drogę życiową, jak moja, gdyż także ukończył lubelską medycynę i został ginekologiem. A po drugie – chciałam zostać onkologiem.
• Onkologia to chyba w tamtych czasach trudna specjalizacja?
– Tak, w latach pięćdziesiątych to były dopiero początki, więc chciałam uczestniczyć w tworzeniu lubelskiej onkologii. Tu wielkim moim kolejnym autorytetem medycznym stał się

Szpital Żydowski był też miejscem pracy i schronienia dla żony i córki Mandelbauma, które
Niemcy wyrzucili z ich kamienicy przy ul. Bernardyńskiej.
Obie kobiety pomagały pracując w szpitalu i ukrywając się tu
pod koniec 1939 roku. Córka
neurologa, też lekarka a później
ceniona antropolożka i genetyk,
to bardzo znana w różnych środowiskach Krystyna Modrzewska
(1919-2008), bohaterka wielu
artykułów podkreślających to, że
była Żydówką, transseksualistką
i świetnym naukowcem. Jej życiorys to filmowa historia kobiety używającej trzech nazwisk,
kilka razy zmieniającej drogę życiową, by na przełomie lat 60.
i 70. z powodu antysemickich
nastrojów wyemigrować z Lublina (pracowała na UMCS) do
Szwecji. Tam zaczyna od obozu
dla uchodźców, by dziesięć lat
później obronić doktorat i uzyskać habilitację na uniwersytecie
w Uppsali. Autorka wielu wspomnieniowych i autobiograficznych książek (pisała pod pseudonimem Adam Struś), pod koniec życia wracała do Lublina. Jej
wspomnienia – także o studiowaniu medycyny i pracy lekarza
– są zarejestrowane w Bibliotece
Multimedialnej Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN”.

Aleksander Roman Jaworowski (1849-1924). Urodzony
we Włostowicach a zmarły w Lublinie lekarz, społecznik i bibliotekarz. Po ukończeniu studiów
medycznych w 1874 roku na
Carskim Uniwersytecie Warszawskim, przekształconym ze Szkoły Głównej, powrócił do Lublina,
gdzie aktywnie współtworzył Towarzystwo Lekarskie, którego był
pierwszym monografistą pisząc:
Zarys historii Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie oraz prezesem.
Jako lekarz był współorganizatorem Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Organizował przedsięwzięcia charytatywne, takie jak: „Kropelka mleka”, opiekował się „Salą sierot”. Był także krzewicielem kultury i dziedzictwa Lublina – współorganizował Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego
oraz zainicjował działalność Koła
Lubelskiego Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości.

•
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Prezesem Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego był także
Stanisław Dobrucki (18621919). Pochodzący z Podola chirurg i ordynator oddziału chirurgicznego dawnego szpitala
św. Wincentego a’Paulo przy ul.
Staszica (dawniej ul. Poczętkowskiej). Dobrucki to ważna dla historii lubelskiej medycyny postać, bo ten kształcony w Warszawie, Pradze i Wrocławiu lekarz organizował w Lublinie oddział chirurgiczny. Wzorując się
na najlepszych zachodnich klinikach urządzał sale operacyjne, stosował najnowsze wówczas
metody i sposoby operacyjne.
Wprowadzając przy tym zasady
aseptyki. Napisał kilkanaście prac
naukowych, głównie z dziedziny
chirurgii. Co ciekawe, nazwisko
chirurga figuruje na liście członków powołanego w 1914 roku
Towarzystwa „Muzeum Lubelskiego”. Towarzystwo opiekowało się ówczesnym muzeum,
gromadziło zbiory i zajmowało się ich udostępnieniem a także za 53 tysiące rubli kupiło dla
muzeum siedzibę. Był to budynek przy ul. Narutowicza 4 (wtedy ul. Namiestnikowskiej), gdzie
dziś znajduje się Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

To dzięki Witoldowi Klepackiemu (1897-1960) mamy Wydział Lekarski, bo profesor był
jednym z jego organizatorów. Ale
zanim w 1927 roku pojawił się
w Lublinie i został dyrektorem
ówczesnego Szpitala Dziecięcego, Witold Klepacki był związany z Krakowem. Tam się urodził,
na Uniwersytecie Jagiellońskim
skończył medycynę a po I wojnie światowej, w czasie której
brał udział w kampanii wojennej I Pułku Legionów Polskich
na froncie wschodnim, pracował
w krakowskich: szpitalu, klinice
oraz Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ. Organizacji Wydziału
Lekarskiego poświęcił się w wyzwolonym Lublinie od 1944 roku. Był inicjatorem założenia Kasy Samopomocy Koleżeńskiej.
Wiele lat poświęcił Lubelskiemu Towarzystwu Lekarskiemu,
którego był prezesem.
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Onkologia była mi pisana

docent Mieczysław Kwiatkowski – twórca lubelskiej onkologii. Wyjeżdżałam na szkolenia
do Centrum Onkologii do Warszawy, aby później zaszczepić uzyskane doświadczenie w Lublinie. Moim największym dokonaniem zawodowym jest tworzenie oddziału radio- i chemioterapii w Lublinie.
• Proszę o tym opowiedzieć, gdzie ten oddział się mieścił?
– Lubelska onkologia mieściła się na parterze i pierwszym piętrze w budynku należącym
do Akademii Medycznej przy ulicy Jaczewskiego. A gabinet radowy i sala dla chorych nawet
w suterenie. Początki oczywiście były spartańskie. Leczyliśmy nowotwory radem, otrzymanym z Warszawy.
• Jakiego typu nowotwory leczone były w szpitalu w tamtych latach?
– Najczęściej leczone były w owym czasie pacjentki z nowotworami narządu rodnego i piersi oraz pacjenci z nowotworami wargi, przewodu pokarmowego, skóry i inne. Jedynymi metodami leczenia w tamtym czasie były: leczenie chirurgiczne, promieniami rentgena i radem.
Pierwszymi oddziałami były oddziały: chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i radioterapii. Stopień wyleczeń początkowo był dość skromny, wynikający głównie z późnego
zgłaszania się chorych do szpitala. Jednak nasz ośrodek z każdym rokiem poszerzał zakres leczenia, wynikało to z faktu bardzo dynamicznego rozwoju onkologii jako dziedziny medycyny, zaangażowania docenta Kwiatkowskiego i stałego doposażania szpitala w odpowiednią aparaturę. Z czasem pojawiła się możliwość chemio- i hormonoterapii, jako nowych i przełomowych metod leczenia nowotworów.
• W zawodzie przepracowała Pani ponad pięćdziesiąt lat. Dlaczego w ogóle chciała
Pani zostać lekarzem?
– Powiedzenie, że z powodu chęci leczenia ludzi jest truizmem. Oczywiście, zostałam lekarzem z chęci leczenia ludzi. Poza tym ja po prostu ludzi kocham oraz kocham swoją specjalizację.

Zawsze
chciałem tu pracować
z Marianem Przylepą,
który funkcję dyrektora szpitala sprawował najdłużej w Polsce,
rozmawia Anna Augustowska
• Największy szpital Lubelszczyzny – Szpital Kliniczny nr 4
w Lublinie, którym kierował Pan
przez 36 lat, był dla Pana nie tylko miejscem pracy…
– W jednym z wywiadów powiedziałem wręcz, że był moim…
pierwszym domem. I nadal tak czuję. Co tu kryć – spędziłem tu kawał życia. W sensie dosłownym, bo
rzadko go opuszczałem, na urlop
jechałem co najwyżej 7-dniowy…
Był mi bliski, jak własny dom.
• Tym bardziej że rósł na Pana oczach.
– Kiedy budowano szpital byłem studentem Wydziału Lekarskiego lubelskiej AM i już wtedy wiedziałem, że chcę tu pracować. Nie tylko dlatego, że oto
rósł nowoczesny gmach, budowany z rozmachem i z nowoczesnym podejściem do funkcjonalności takich obiektów, ale przede wszystkim ze względu na doskonałą kadrę, która tworzyła pierwszą załogę nowego szpitala. To m.in. prof. Mieczysław Kędra, prof. Stanisław Piątkowski, prof. Stanisław Liebhart. Chciałem po prostu uczyć się zawodu od najlepszych a kiedy po uzyskaniu dyplomu lekarza dostałem pracę w wymarzonym miejscu (poza krótkim

epizodem, kiedy byłem lekarzem
szkolnym w LO im. Staszica w Lublinie) naprawdę nie spodziewałem
się, że zakotwiczę na tak długo.

SPSK nr 4 jest największym szpitalem Lubelszczyzny i należy do największych w Polsce. Posiada 21 specjalistycznych klinik, 810 łóżek; rocznie
leczą się tu ponad 52 tysiące pacjentów; wykonuje się 14 tysięcy zabiegów, a w poradniach poliklinicznych i SOR udzielanych jest 180 tysięcy porad. W szpitalu pracuje 640 lekarzy (200 z nich
to rezydenci).

• I chyba o tym, że będzie Pan
dyrektorem też Pan nie myślał?
– Ależ oczywiście, że nie. Chciałem być lekarzem, być wśród chorych
– uzyskałem specjalizację z ginekologii, obroniłem doktorat, pracowałem z przekonaniem, że to piękny zawód, może nawet najpiękniejszy –
ale nie ukrywam, miałem też pewne zacięcie do zarządzania, organizowania i planowania. Myślę, że to zasługa mojej pracy w studenckich organizacjach m.in. w Zrzeszeniu Studentów Polskich i w biurze podróży
Almatur. Kto nie organizował w latach 60., np. wyjazdu na narty czy
żagle albo wycieczki dla dużej grupy osób, ten dziś nie zrozumie, ile to
wymagało zabiegów i wysiłku. Trzeba było być naprawdę bardzo przewidującym.

• Kiedy więc wygrał Pan konkurs na dyrektora – a było to w listopadzie 1981 roku i miesiąc później wybuchł stan wojenny – bardzo się te zdolności przydały?
– O i to bardzo. Po pierwsze nikt
przede mną nie otrzymał nominacji na dyrektora w wyniku konkursu – już samo to było ewenementem (wcześniej dyrektorzy byli nominowani przez ówczesne władze), ale ja na fali posolidarnościowych przemian mogłem stanąć do konkursu i go wygrać i o dziwo nie odwołano
mnie mimo stanu wojennego, co było nagminną praktyką. Nie wiedziałem jednak, że stanę
się od razu bardziej zaopatrzeniowcem niż dyrektorem. W czasach, kiedy w zasadzie wszystko
trzeba było załatwiać, moje organizacyjne umiejętności bardzo się w zarządzaniu tak dużym
szpitalem przydały. Pamiętam moje wędrówki do różnych zakładów aby „załatwić” a to żarówki, a to dostawę mięsa, a to węgiel, nie mówiąc już o lekach, czy środkach opatrunkowych.
• Czy o rękawiczkach chirurgicznych, które podobno łatano i używano wiele razy?
– Rękawice nie były, jak dziś jałowe. Po użyciu były myte, suszone i przesypywane talkiem.
W stanie wojennym było tak źle z zaopatrzeniem, że dziurawe rękawice były klejone… z bardziej zniszczonych par
pielęgniarki wycinały łaty, które naklejano na
pęknięcia. Dziś nie do
uwierzenia!
• Na szczęście wkrótce przyszła zmiana
i szpital stanął przed
nowymi wyzwaniami.
– To prawda – przełom był związany z reformą systemu finansowego, weszły Kasy Chorych, następnie NFZ.
Musieliśmy odnaleźć
się w nowej rzeczywistości i sprostać ostrym
regułom rynku. Szpital został przekształcony
w samodzielny publiczny ZOZ. Nastała nowa
era. Trzeba było zabiegać

Władysław Kwita (19051971) to osoba, która jest pięknym przykładem, że można być
doktorem nauk medycznych,
wysokiej klasy specjalistą a zarazem społecznikiem. Wywodzący
się z Wilna (tam kończył studia
lekarskie i zaczynał praktykę) na
Lubelszczyznę trafił w czasie hitlerowskiej okupacji. Za udzielanie pomocy lekarskiej partyzantom trafił do więzienia w Izbicy
i na Zamek Lubelski. Szczęśliwie przeżył i po wojnie organizował społeczną służę zdrowia.
Między innymi Szpital Psychiatryczny w Abramowicach. Dzięki
jego inicjatywie powstały sanatoria przeciwgruźlicze w Adampolu, Poniatowej i Gościeradowie.
W trudnych powojennych czasach interesował się losem studentów medycyny. W 1949 roku z własnych pieniędzy ufundował dla pięciu przyszłych lekarzy
stypendia.

Niestety, nie znamy daty urodzin a jedynie rok śmierci (1698)
Krzysztofa Jana Cyboni. Lekarz, burmistrz i lubelski rajca w jednej osobie pochodził
z zasłużonej dla Lublina rodziny o włoskich korzeniach. Cyboni kształcił się w Krakowie,
gdzie uzyskał stopień bakalarza.
W Poznaniu był nauczycielem
gramatyki, poezji i retoryki oraz
autorem utworów panegirycznych. Stopień doktora medycyny zapewne uzyskał podczas wyjazdu do Włoch. Od 1685 roku
Cyboni zajmował się w Lublinie
praktyką lekarską. Zdaniem historyków, musiał szybko zdobyć
uznanie i autorytet, bo znalazł
się w radzie miasta, gdzie zasiadał
bez przerwy 11 lat. Pięć razy był
burmistrzem Lublina, a w 1690
roku pojechał do Warszawy, na
sejm by przedstawić królowi ubóstwo mieszkańców i listę miejskich długów.

•
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Felicjan Aleksander Janiszewski (1835-1904). Urodził
się w Siedlcach, a zmarł w Lublinie. Kształcił się w Kijowie –
absolwent tamtejszego Wydziału Lekarskiego im. Włodzimierza. Pogłębiał wiedzę medyczną w Wiedniu. Był współzałożycielem i członkiem honorowym
Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. W czasie powstania styczniowego pracował w Opolu Lubelskim niosąc pomoc powstańcom. Jako ordynator i naczelny
lekarz szpitala im. Jana Bożego
w Lublinie wprowadzał nowatorskie rozwiązania w dziedzinie chirurgii, m. in.: metody antyseptyczne prof. Listera czy resekcje jelit.

Zawsze chciałem tu pracować

o unijne fundusze – czego musieliśmy się nauczyć.
Zaczęliśmy też profesjonalnie zdobywać wiedzę z zarządzania i kierowania placówkami ochrony zdrowia, co było już niezbędną koniecznością, aby podołać wyzwaniom nowej epoki.
• W której również udało się Panu poprowadzić
szpital w kierunku coraz nowocześniejszej placówki i z dumą ją zaprezentować z okazji jubileuszu
50-lecia, który świętowano w 2014 roku.
– Nawet jeszcze przed transformacją w 1988 roku zakupiliśmy pierwszy w regionie tomograf komputerowy, co umożliwiło wprowadzenie i rozwój
prekursorskich metod leczenia. Ale oczywiście największa część inwestycji, modernizacji i rozbudowy
szpitala przypadła na ostatnie 20-lecie. To był czas,
kiedy rozwój szpitala następował praktycznie w każdym obszarze: budowaliśmy nowe obiekty, modernizowaliśmy już działające. Moją największą dumą
jest oddany w 2013 blok operacyjny (12 sal do operatywny, oddział intensywnej terapii, centralna sterylizatornia i całe zaplecze techniczne) i oddana rok
temu sala hybrydowa, pozwalająca na wykonywanie
skomplikowanych operacji jednocześnie przez lekarzy różnych specjalności; wyposażaliśmy też kliniki
w coraz nowocześniejszą aparaturę medyczną (PET
-CT; ruszyły dwie pracownie rezonansu magnetycznego i dwie pracownie RTG z cyfrowymi aparatami
rentgenowskimi).

O budowie szpitala na lubelskim Czechowie mówiono
już 100 lat temu, kiedy to zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ówczesne władze
dostrzegły potrzebę, „aby miasto
wyciągnąć z nizinnych błot i zhigienizować”. W latach 1922-24
opracowano kompleksową wizję
rozwoju miasta, w której uwzględniono powstanie na 30 morgach
Czechowa budowę szpitala. Kierowano się głównie niewielką odległością od miasta, ale też podkreślano walory zdrowotne tego
terenu, jego łagodne nachylenie
w kierunku południowym i to, że
znajduje się poza zasięgiem wiejących od miasta wiatrów.
Wizję tę zrealizowano jednak
dopiero po II wojnie. W 1951 roku zatwierdzono lokalizację obiektu przekazując na ten cel ok. 36 ha
terenu. Projekt szpitala w 1954 roku przygotowali architekci: Adrianna Zawadzka-Kłosińska i Stanisław Roszczyk. Budowa trwała
10 lat – oficjalne otwarcie szpitala odbyło się 22 lipca 1964 roku,
chociaż pierwszych pacjentów leczono już od marca, w Klinice
Chorób Wewnętrznych.

• Sypnęło też nagrodami.
– I nie tylko. Najważniejsze są oceny uzyskane
z zewnątrz, którym systematycznie poddawaliśmy
się w ramach akredytacji i zintegrowanego systemu
zarządzania ISO. W 2013 roku szpital otrzymał tytuł „Ambasadora Województwa Lubelskiego”; poza tym byliśmy wyróżniani w ogólnopolskich
rankingach i konkursach, że wymienię tylko kilka: „Perły Medycyny”, „Rzetelni w Ochronie
Zdrowia”, „Rzetelny Menadżer”).
Przy pisaniu tekstów wykorzystano informacje z: archiwalnych wydań „Medicusa”, „Słownika biograficznego miasta Lublina”, „O dawnym Lublinie”
Henryka Gawareckiego, publikacji „Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie”,
„Ilustrowanego przewodnika po
Lublinie”, „Scriptores. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta”, „Memorbuch” Henryka Grynberga, zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie
i Muzeum Historii Miasta Lublina, Marian Markiewicz „Lekarze”, Lublin 2017. „Majdanek –
zarys historii” Beata Siwek-Ciupak; „Obóz koncentracyjny Majdanek” Zofia Murawska-Gryń
i Edward Gryń; materiały z wystawy pt. „Lekarze w pasiakach.
Służba medyczna na Majdanku”
przygotowanej wg scenariusza
Marii Ciesielskiej i Marty Grudzińskiej przez Państwowe Muzeum na Majdanku (pełna wersja dostępna na stronie internetowej Muzeum).
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• Pracę w szpitalu przy ul. Jaczewskiego rozpoczął Pan w 1970 roku w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych; od 1981 do maja 2017 był Pan dyrektorem – w sumie 47 lat
pracy w jednym miejscu. Nie sposób nie podsumować tych lat…
– Nie będę się rozgadywał – powiem krótko: czuję się spełniony, chociaż dla zarządzania
szpitalem porzuciłem pracę lekarza, który jest przy chorych (musiałem dokonać takiego wyboru). To nie była łatwa decyzja. Kiedy zaczynałem pracę, na każdym oddziale był jeden sanitariat – dzisiaj każda sala chorych ma własny. To chyba nieźle oddaje skalę zmian, jaka się dokonała? Cieszę się, że przy tym byłem.

