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Niepodległa i medycyna
Przewodnik dla lekarzy

Na początku października 1918 r. Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski i w swojej odezwie apelowała, aby
wszyscy Polacy zjednoczyli się we wspólnym wysiłku do walki
o niepodległość Polski, w oparciu o program pokojowy prezydenta Wilsona.

Jednym z takich ośrodków nowej władzy stał się Lublin. W pałacu Lubomirskich przy placu Litewskim został utworzony pod
przewodnictwem socjalisty Ignacego Daszyńskiego (późniejszego marszałka Sejmu) – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Rząd grupował przede wszystkim
przedstawicieli lewicy – PPS, PPSD oraz
PSL „Wyzwolenie”. Udziału w tym rządzie odmówił główny działacz ludowy
Wincenty Witos, który na znak protestu opuścił Lublin, a w swoich pamiętnikach przedstawił bardzo krytyczną ocenę tej władzy – „Utworzenie tego rządu
jest niesłychaną lekkomyślnością i błędem politycznym, graniczącym wprost
z niepoważną awanturą, która powinna
być jak najszybciej zlikwidowana”. Władza rządu Daszyńskiego, pomimo powołania komisarzy w terenie, w praktyce ograniczała się do granic administracyjnych Lublina. Jego program dla
prawicy był zbyt czerwony, a dla organizacji rewolucyjnych za mało czerwony. Rząd zmiany chciał wprowadzać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. W dekretach zapowiadał
m.in. 8-godz. dzień pracy, prawo do
powszechnego świeckiego nauczania,
reformę rolną, nacjonalizację przemysłu. W odczycie w 1924 r. rząd ten tak
oceniał Józef Piłsudski – „Rząd lubelski” jako pierwszy zrobił historyczną próbę zrobienia rządu jednolitego na całym obszarze Rzeczypospolitej, próbę, która jednak historycznie nie dała rezultatu”.
W dniu 10 listopada 1918 r.
do Warszawy przybył z więzienia
w Magdeburgu entuzjastycznie witany Józef Piłsudski. 11 listopada
Rada Regencyjna oddała mu naczelne dowództwo nad wojskiem
polskim, a trzy dni później rozwiązując się, przekazała całość władzy
zwierzchniej Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. 12 listopada Ignacy
Daszyński udał się wraz z częścią
rządu do Warszawy i złożył dymisję na ręce Piłsudskiego. Na miejsce Daszyńskiego premierem został Jędrzej Moraczewski.
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Szpital dla Legionistów
Niewykluczone, że była pierwszą kobietą w Polsce, która została szefem szpitala.
W 1915 roku, po bitwie pod Jastkowem, w której zostało rannych ponad 200 żołnierzy, w Lublinie powstaje inicjatywa utworzenia Szpitala dla Legionistów. Pokieruje nim Maria Jankowska,
lekarka, która wraz z mężem, także lekarzem, od kilku lat mieszka i pracuje w Lublinie.

Maria i Paweł
Poznali się w Zurychu, gdzie oboje studiowali medycynę.
W 1900 roku wzięli ślub. Maria urodziła się 1879 roku w Kerczu
na Krymie; Paweł, syn inżyniera, uczestnika Powstania Styczniowego, urodził się w 1875
roku
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Małżonkowie po ukończeniu studiów osiedlają się w Warszawie,
ale na krótko. Za udział w tajnych pracach PPS (w ich domu przy
ul. Chłodnej przez pewien czas mieściło się nawet biuro organizacji) zostają w 1908 roku skazani na wydalenie z guberni warszawskiej. W 1911 roku, dzięki staraniom adwokata Stanisława Patka,
uzyskują zgodę na powrót do Królestwa Polskiego.
– Osiedlili się w Lublinie, gdzie właśnie ruszał nowo otwarty,
ufundowany przez rodzinę Vetterów, szpital dla dzieci przy dzisiejszej ul. Staszica. Paweł Jankowski zostaje ordynatorem oddziału chirurgii, a Maria, która także pracuje w tym szpitalu, działa
też w żłobku miejskim w Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Ambulatorium Miejskim – mówi Grzegorz Sztal.
Małżeństwo ma już wtedy trójkę dzieci: Bartłomieja, urodzonego w 1901 roku (który zginie w 1920 roku w bitwie pod Pawołoczą jako żołnierz Szwadronu Przybocznego Naczelnego Wodza); Joannę, urodzoną w 1906 roku (harcerka, artystka plastyczka, więźniarka obozu w Ravensbrück) i Danutę, urodzoną w 1910
roku (harcerkę, bibliotekarkę, w czasie II wojny światowej komendantkę Konspiracyjnej Chorągwi Harcerek).
W Lublinie Jankowscy poza pracą zawodową nadal prowadzili
działalność społeczno-polityczną. W 1912 roku Paweł uczestniczy
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Doktor Paweł Jankowski w czasie zabiegu
w szpitalu Dzieciątka Jezus
w organizowaniu Lubelskiej Spółdzielni Spożywców; razem z Ireną
Kosmowską zakładają też Szkołę Rolniczą dla Dziewcząt w podlubelskim Krasieninie. Małżonkowie od wybuchu wojny w 1914
roku działali w Polskim Komitecie Pomocy Sanitarnej. Maria od
1914 roku należy do Lubelskiej Organizacji Niepodległościowej
i do POW. Jako przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubelskiej Ligi Kobiet zakłada i prowadzi do 1921 roku dziecięcy klub „Uliczników” dla 50 chłopców. Udziela się też m.in. w Związku Legionistów, Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza, Towarzystwie Opieki
nad Rodzinami Legionistów; jest inicjatorką akcji „Kropla Mleka” i przewodniczy Sekcji Opieki nad Dzieckiem Głównego Komitetu Ratunkowego.
– Ukoronowaniem jej działalności na rzecz dzieci było wybudowanie Domu Dziecka na Dziesiątej, który po śmierci Marii w 1937
roku nazwano jej imieniem – dodaje Grzegorz Sztal.

Szpital – dar lublinian
Lato 1915 roku było upalne. Miastem zarządzali już nie Rosjanie, a Austriacy, razem z nimi do Lublina wkroczyły Legiony Piłsudskiego. Pojawiły się też możliwości legalnej działalności polskich

Szklany znaczek dla
uczestników kwesty na rzecz
Szpitala dla Legionistów

Metalowa odznaka, którą nosili
na mundurze lekarze-legioniści
(czerwony krzyż w kółku)

organizacji. Na czele Wydziału Narodowego Lubelskiego, który
był delegaturą Naczelnego Komitetu Narodowego, stanął Paweł
Jankowski, działacz, społecznik, polityk, a także przyjaciel Józefa
Piłsudskiego. Naczelnik Piłsudski aż dwa razy gości w domu doktorostwa przy ul. Namiestnikowskiej 14 (obecnie ul. Narutowicza). W mieszkaniu Jankowskich było przechowywane archiwum
I Brygady Legionów. Było to też miejsce, w którym pomoc i schronienie znajdowało wielu legionistów, m.in. chorąży sanitarny Stanisław Hiller (późniejszy lekarz, profesor uniwersytetu w Wilnie,
histolog i embriolog).
W ostatnim dniu lipca 1915 roku pod Jastkowem, zaledwie
12 km od Lublina, dochodzi do bitwy pomiędzy pododdziałami
Legionów Polskich, a wojskami rosyjskimi. Ta bitwa, trwająca do
3 sierpnia, należy do największych starć Legionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego.
– Straty legionów, a zwłaszcza 4 Pułku Piechoty, dla którego był
to chrzest bojowy, były wyjątkowo duże, rannych zostało ponad
200 żołnierzy. Powstał problem opieki nad rannymi – opowiada
Sztal. – Wtedy z inicjatywy doktora Pawła Jankowskiego i działaczek z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego z sekcji opieki nad chorymi legionistami, zaczęto tworzyć Szpital dla Legionistów, który
ruszył już 7 sierpnia. Kierowała nim Maria Jankowska, która poza tym prowadziła w nim dwie sale z chorymi. Do czasu przejęcia
szpitala przez komendę legionów, pracowali w nim społecznie lokalni lekarze, obok Jankowskich także m.in. doktorzy Arnsztajn,
Pawłowski i Koszańska. Pielęgniarkami były ochotniczki z POW
i Ligi Kobiet.

Szpital mieścił się w gmachu byłego internatu gimnazjum męskiego obok kościoła pp. Wizytek przy ówczesnej ul. Namiestnikowskiej. W dzienniku „Ziemia Lubelska” z tamtych dni czytamy: „Jesteśmy pewni, że ludność m. Lublina pośpieszy z pomocą
materjalną tym, co krew swą przelewają w bojach o Polskę. Łóżka, materace, kołdry, bielizna, bandaże i opatrunki, jak również
ofiary w gotówce, będą przyjmowane codziennie od g. 10 do 6
wieczorem w Sekcji Ofiar Wydziału (pisownia oryginalna – przyp.
aut.). Odzew wśród mieszkańców Lublina był ogromny i natychmiastowy. Przez pierwsze miesiące lecznica funkcjonowała tylko
dzięki ofiarności społeczeństwa i jako instytucja społeczna była finansowana z darów. Dzięki nim chorzy mieli zapewnione nie tylko leki, ale też posiłki, bieliznę, słodycze ze słynnym gorącym kakao. Pieniądze zdobywano podczas zbiórek i specjalnie organizowanych koncertów. W szpitalu kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Działała tam biblioteka i czytelnie.
Jeden z księży wizytujących szpital pisał, że: „przypomina bardziej burdel niż szpital, bo u każdego chorego po kilka panien na
łóżku siedzi”.

Przeprowadzka do seminarium

Stanisław Hiller – profesor medycyny, embriolog i histolog;
stypendysta Fundacji Rockefellera. W okresie międzywojennym
pionier badań histochemicznych.

W budynku przy ul. Namiestnikowskiej szpital przetrwał do zimy. Ponieważ warunki były bardzo trudne: niskie stropy, zagrzybione podłogi, brak wentylacji (mimo to już w połowie sierpnia
placówka mieszcząca oddział chirurgiczny i wewnętrzny liczyła
110 łóżek, a wkrótce rozrosła się do 230). W tej sytuacji komendant sanitarny legionów, mjr dr Wojciech Rogalski, zdecydował
o likwidacji placówki. Ostatecznie dzięki staraniom wielu osób,
ale głównie doktora Jana Kamińskiego, Austriaka polskiego pochodzenia, na początku 1916 roku szpital przeniesiono do budynku na terenie seminarium duchownego przy ul. Zamojskiej. Kamiński, późniejszy komendant placówki, z własnej kieszeni pokrył
zakup linoleum do sal operacyjnych i koszty odmalowania ścian
farbą olejną. Musiał to być spory wydatek, bo i linoleum, i farba
olejna były to kosztowne nowości. Dwukondygnacyjny budynek
mieścił 350 chorych, a w czasie krwawych walk na Wołyniu w lecie 1916 roku, nawet pół tysiąca.
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Szpital dla Legionistów
– Warto wiedzieć, że ranni stanowili zaledwie 20-30 proc.
wszystkich pacjentów szpitala dla żołnierzy – zauważa Grzegorz
Sztal. – W rzeczywistości do Lublina trafiali najczęściej legioniści
chorzy na czerwonkę, dur brzuszny, tyfus i choroby weneryczne.
– Co ciekawe, przez cały okres funkcjonowania Szpitala dla
Legionistów zmarło w nim zaledwie 10 osób. Po pierwsze szpital
w Lublinie był etapem przejściowym i służył segregacji. Przy Namiestnikowskiej, ze względu na złe warunki, przeprowadzano tylko doraźne operacje. Chorzy byli kierowani do innych placówek
specjalistycznych, na przykład chorzy na gruźlicę trafiali do zakopiańskich sanatoriów – mówi Sztal.
Szpital – już umieszczony w seminarium – odwiedził sam Józef
Piłsudski. Zachowało się jego zdjęcie zrobione przed jedną z bram
obecnego seminarium.
Po kryzysie przysięgowym szpital przeszedł całkowicie pod zarząd austriacki i uległ stopniowej likwidacji. Ostatni pacjent opuścił go w kwietniu 1917 roku. W czasie swej działalności w lecznicy tej znalazło pomoc i opiekę 8104 legionistów, 926 Niemców
i Austriaków oraz 20 jeńców rosyjskich.

Szlachetność do końca
Kiedy Paweł Jankowski zachorował na gruźlicę i z tego powodu przestał pracować w szpitalu dziecięcym, swoją trzymiesięczną
pensję przekazał na rzecz dzieci niemających środków na opłacenie leczenia. Zmarł w 1919 roku. W 1920 r. w wojnie polsko-rosyjskiej stracił życie jedyny syn doktorostwa, Bartłomiej.
Maria Jankowska przeżyła syna o 17 lat. Do końca niestrudzona
i zaangażowana w pracę na rzecz dzieci: organizuje kolonie i półkolonie, świetlice, pomaga młodzieży i rodzicom dzieci. Rok przed
śmiercią spełnia marzenie swego życia – rozpoczyna budowę Domu Dziecka w robotniczej dzielnicy Dziesiąta. „Marzy o tem, aby
stworzyć radosne i piękne lato w słońcu dla najbardziej wydziedziczonych dzieci Lublina” – czytamy we wspomnieniu, jakie ukazało się w prasie po jej śmierci we wrześniu 1937 roku.
Anna Augustowska

Józef Piłsudski przed Szpitalem dla Legionistów, kwiecień 1916, ul. Zamojska
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Bitwa pod Komarowem – rekonstrukcja

Dziewczyny z pola bitwy
Kilkuset rannych, którymi trzeba było się zająć i kilkuset pole- bitwach. Ale cały czas szukam informacji – mówi Karolina Strzegłych. 500 padłych koni. A to tylko straty strony polskiej. Trud- lecka, studentka prawa UMCS, która zajmuje się rekonstrukcją
no sobie wyobrazić, jak wyglądało pole bitwy pod Komarowem. historyczną. Od czterech lat bierze udział w rekonstrukcji bitwy
31 sierpnia 1920 roku 1 Dywizja Jazdy pokonała dwie dywizje pod Komarowem, gdzie zajmuje się stroną medyczną.
jazdy Konarmii
– Wycie Kozaków można było słyszeć na kilometr i dalej. Konie rżały, a ziemia dudniła pod
kopytami kozackich brygad. Rąbano, kłuto i kropiono z naganów – tam nie było pardonu. Kwiat
pułku poległ i zaścielał pole bitwy. Zważaliśmy
mało na ogień; armaty nie imponowały, a natrętny „bzyk” taczanek, które obsiewały stalowym
grochem wiele hektarów suchego pola, wydobywając z niego drapieżne kłębki kurzu, nie robił
także wrażenia. A jednak to wrażenie zaistniało
i było tak potężne, że żaden uczestnik nie zapomni tego dnia do śmierci. Wywołała je panorama
bitwy, jej zażartość i zmienność, z powodu czego
los dywizji wisiał kilkakrotnie na włosku. Potęgowały je nieprawdopodobne w naszym wieku
masy konnicy przeciwnika, jej ruchliwość oraz
natarczywe parcie z Cześnik w kierunku na Komarów. Jestem skłonny twierdzić, że Kozacy biWolica Śniatycka. 26 sierpnia 2018 roku
li się tego dnia lepiej niż zazwyczaj – wspominał
inscenizowano tu bitwę pod Komarowem w 98 rocznicę wydarzenia
po latach generał Aleksander Pragłowski, uczestnik tamtych wydarzeń.
O ostatecznym zwycięstwie nad bolszewikami
– Mamy białe fartuchy, szyłam je sama i nie są zbyt skomplizadecydowała szarża 8 Pułku Ułanów rotmistrza Kornela Krzeczunowicza, który w galopie wbił się w szeregi przeciwnika i zdobył kowane w kroju. Przeglądałam mnóstwo zdjęć w ówczesnej prasie
m.in. samochód Budionnego. Sowieci uciekli z pola bitwy. Zo- i w archiwach cyfrowych szukając, jak wówczas były ubrane pielęgniarki. Generalnie różnie. Jedyna zasada to taka, że fartuch mustali ranni i polegli.
– O lekarzach i sanitariuszkach, którzy pomagali rannym, wie- siał chronić ubranie. Te szpitalne miały długie rękawy, pozostałe
my bardzo mało. Ta kwestia dotycząca bitwy pod Komarowem, nie. Kilka z nas pod fartuchami nosi spódnice, takie, jakie miały
w porównaniu z Bitwą Warszawską, czy pod Hrubieszowem jest członkinie Ochotniczej Legii Kobiet.
OLK to polska ochotnicza organizacja wojskowa utworzona
gorzej udokumentowana. Mało o niej pisano w dawnych gazetach, wspomnieniach, relacjach. Nawet nekrologi, które poja- w 1918 roku we Lwowie. Założyły ją kobiety, które chciały walwiały się w międzywojennej prasie, mówią o poległych w innych czyć o niepodległość Polski. Zajmowały się też między innymi pomocą rannym.
– One były umundurowane, miały regulaminowe kurtki i spódnice. Są dokładne zalecenia, co do kroju, długości, rodzaju i koloru materiału więc łatwo je odtworzyć. Generalnie są wąskie w biodrach, a potem się rozszerzają dzięki dwóm fałdom materiału, co
pozwala na swobodę ruchów. Ze względu na
ówczesną modę musiały obowiązkowo zakrywać kolana. Na głowach mamy chustki – opowiada rekonstruktorka i wspomina o Helenie
Grodzieńskiej. To pielęgniarka, której postać
przetrwała we wspomnieniach żołnierzy walczących w 1920 roku pod Hrubieszowem.
Ona sama zginęła w tej bitwie, ale jest przywoływana przez rannych, którym pomagała. Opowieści o Grodzieńskiej i jej losy są teraz inspiracją.
Podczas rekonstrukcji bitwy pod Komarowem pojawia się szpitalny wóz. Mimo znaku czerwonego krzyża jest atakowany przez
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Dziewczyny z pola bitwy

bezpieczeństwo pomagającym i rannym. Planujemy, by w 100
rocznicę bitwy przygotować szpital polowy. Teraz mamy jedynie
opatrunki, kilka szklanych strzykawek, stare skalpele, buteleczki po lekarstwach – opowiada Karolina Strzelecka, która przeszukuje aukcje internetowe, chodzi na targi staroci z myślą o starych przedmiotach związanych
z dawną medycyną.
Pytana, jak to się stało, że raz do roku w białym fartuchu ratuje rannych kawalerzystów mówi, że zainteresowała się rekonstrukcją historyczną jeszcze w rodzinnym Sandomierzu, należy do Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Pięć lat temu, pierwszy raz jako widz, przyjechała do Komarowa, kolejny raz wróciła, by
organizować służbę medyczną. Tegoroczny zespół sanitariuszek tworzyły oprócz niej studentki weterynarii, prywatnie koleżanki kawalerzystów. Rannymi byli koledzy, którzy nie brali
udziału w bitwie. Karolina cały czas ma nadzieję, że gdzieś w archiwach albo bibliotece znajdzie pamiętniki, listy lub wspomnienia uczestników komarowskiej bitwy, albo świadków tego zdarzenia. A w nich, najważniejsze dla niej,
informacje o służbie medycznej.
Rekonstruktorzy: (od lewej) Andrzej Masny, Joanna Wolska, Karolina Strzelecka,
jkg
Jagoda Materna, Emilia Pokrywka, Rafał Masny, Daria Soszyńska i Ewelina Misiec
Fot. Kazimierz Chmiel

wojsko Budionnego. Na pomoc idą kawalerzyści. – Oczywiście
to sytuacja wykreowana, by zaciekawić widzów. W rzeczywistości lekarze i sanitariuszki pojawiali się na polu po bitwie, szpital polowy był organizowany w pewnym oddaleniu, by zapewnić

Korczak z 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
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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”.
jk

Izba Lekarska Lubelska
w Niepodległej
Pierwsze posiedzenia Rady Izby Lekarskiej Lubelskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odbyło się 26 II 1923 r.
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.
Obok Izby lekarskiej Lubelskiej, która swym obszarem obejmowała województwo lubelskie,
wołyńskie i poleskie, utworzono wtedy jeszcze izby lekarskie: Poznańsko-Pomorską; Łódzką; Warszawsko-Białostocką, Krakowską i Lwowską, a w 1925 roku powołano izbę Wileńsko-Nowogródzką, a w 1934 roku – Śląską.

Witold Chodźko

Do wymienionych izb lekarskich nie należeli lekarze dentyści. Dopiero w 1938 roku utworzono 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 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.
Pierwsze posiedzenie izby lubelskiej odbyło się pod przewodnictwem ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia 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.
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.
Następne wybory odbyły się 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.

Jan Modrzewski

Tomasz Kożuchowski

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. 3 lutego 1935 roku na prezesa wybrano
Wacława Drożdża, który pełnił funkcje we władzach izby przez 4 kadencje. Z jego inicjatywy w 1938 roku zarząd Izby Lekarskiej Lubelskiej zawarł 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 w 1940 roku utworzyły
Izby Zdrowia. Były one oczywiście zarządzane i nadzorowane przez personel niemiecki. Działalność członków Polaków ograniczała się jedynie do opłacania składek.

Wacław Drożdż
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Szczebrzeszyn

„

Ja czuję się szczęśliwy ”

Zygmunt Klukowski (188511959) to chyba najsłynniejszy lekkarz ze Szczebrzeszyna. I nie tylko
llekarz, także bibliofil, historyk, reggionalista. Kreator życia społeczn
nego w Szczebrzeszynie. Oficer m.
iin. Wojska Polskiego i Armii Krajjowej. Wieloletni dyrektor szpitala
w Szczebrzeszynie. Studiował med
dycynę w Moskwie oraz na Wydzialle Lekarskim Uniwersytetu Jagielllońskiego. Twórca Koła Miłośnikków Książki w Zamościu, współttwórca muzeum regionalnego, którry założył w Szczebrzeszynie Kom
mitet Odnowy Szkół oraz tworzył
Miejską Bibliotekę Publiczną
Publiczną. Po wojnie szykanowany, przesłuchiwany i kilkakrotnie więziony przez władze PRL-u za działalność
w AK. Dopiero w 1956 roku został zrehabilitowany. Za podobną działalność jego syn zostaje rozstrzelany 30 czerwca 1953 roku
w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
Zygmunt Klukowski trafił na Lubelszczyznę przypadkowo. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku doktor pragnął podjąć pracę. Traf chciał, że po krótkim pobycie w Krasnobrodzie, o którym wypowiadał się dość negatywnie, osiadł na stałe
w pobliskim Szczebrzeszynie. Obejmuje kierowanie miejscowym,
istniejącym od 1812 roku, szpitalem pod wezwaniem św. Katarzyny, którego warunki lokalowe urągały podstawowym zasadom
higieny. Jednak pozytywistyczne zacięcie Klukowskiego pozwoliło na wstępne uporządkowanie działalności szpitala.
W tym czasie największym problemem, nie tylko dla doktora,
był tyfus plamisty szalejący w pierwszych latach niepodległej Polski. Dziesiątkował on nie tylko zwykłych ludzi, ale zbierał też żniwo wśród wielu prowincjonalnych lekarzy, w tym i tych ze Szczebrzeszyna – poprzedników Zygmunta Klukowskiego. Kierownictwo powstałej do walki z tą chorobą instytucji – Naczelny Nadzwyczajny Komisariat – nakazało zorganizowanie i prowadzenie
przez Klukowskiego drugiego, tym razem specjalistycznego, szpitala w Szczebrzeszynie.
Wytężona praca zawodowa w sposób naturalny pochłaniała Zygmunta Klukowskiego. Jednak aspiracje społeczne wykraczały poza
pracę lekarza. Zależało doktorowi na intensyfikacji życia społeczno-kulturalnego małego prowincjonalnego miasteczka. Bo jak pisał we wspomnieniach: „broniłem się jak mogłem przeciwko zaaklimatyzowaniu się towarzyskiemu w Szczebrzeszynie. Przeciwko temu
buntowałem się całą duszą. Postanowiłem nie poddawać się. Przeciwnie, chciałem stworzyć dookoła siebie i u siebie w domu całkiem inną atmosferę duchową, do której mieliby przystosować się ci, z którymi bliżej żyłem. Pragnąłem sam sobie stworzyć odpowiednie warunki do pracy, zorganizować warsztat naukowy i tak ułożyć swoje życie,
żeby mi dawało ono najwięcej zadowolenia”.
Po ujarzmieniu tyfusu plamistego, przyszła do Szczebrzeszyna
kolejna zaraza – tym razem wojna polsko-bolszewicka. To dzięki
pamiętnikom Klukowskiego wiemy, że do polskiej armii zaciągali się głównie uczniowie i nauczyciele szkół Szczebrzeszyna. Widok uciekających przed bolszewikami Polaków wśród tutejszych
mieszkańców wzbudzał coraz większy strach, choć sam doktor pocieszał swoich pracowników lekturą utworów Juliusza Słowackiego. Aż wojska bolszewickie zawitały i do miasteczka. Klukowski
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namawiał swoje pielęgniarki do ucieczki na zachód, obawiając się
głównie bestialskich gwałtów, lecz ojcowska wręcz charyzma doktora sprawiła, że nikt nie opuścił prowadzonego przez doktora
szpitala. Tak to relacjonuje sam Klukowski: „oświadczyłem, że kto
chce, może jeszcze uciekać, nikogo nie będę zatrzymywać, a siostrom
dam nawet muły z wozem. Było mi przyjemnie, gdy nie zauważyłem
u nikogo najmniejszego nawet wahania, bez namysłu wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że zostają ze mną”.
Mimo przygotowanych z inicjatywy doktora tuż przy szpitalu
rowów strzeleckich, wojska bolszewickie ominęły Szczebrzeszyn,
co wprawiło nie tylko Klukowskiego w szampański, żeby nie powiedzieć spirytusowy nastrój: „żołnierzom kazałem wydać z zapasów
szpitalnych kilka litrów spirytusu. Całe miasto wyległo na ulice”.
Jednak najbardziej przejmujące wspomnienie doktora Klukowskiego z czasów wojny polsko-bolszewickiej to zbiorowy pogrzeb
14 polskich żołnierzy poległych w obronie Zamościa. Udał się tam
Klukowski, gdy miasto było już wolne. Żołnierzy żegnał cały Zamość, zabrakło tylko miejscowych księży, którzy – uciekając przed
wojną – pozostawili samym sobie walczących z bolszewikami Polaków oraz zwykłych mieszkańców Zamościa.
Po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej doktor Klukowski oddaje się w pełni pracy zawodowej, ale ciągle leżą mu na sercu sprawy mieszkańców Szczebrzeszyna. Dogląda pracy lokalnych
szkół walcząc ze spożywaniem alkoholu i paleniem papierosów
przez tutejszych uczniów.
Największą pasją okazuje się być dla doktora literatura i książka. Staje się bibliofilem, objeżdża miejscowe biblioteki i zbiory
prywatne w poszukiwaniu unikatowych starodruków. Pasja książkowa prowadzi Klukowskiego do zorganizowania w Zamościu
wystawy bibliofilskiej, na której – przecież jako praktykujący lekarz – wygłasza odczyt pod tytułem: „Rozwój sztuki drukarskiej
w Polsce”. Zygmunt Klukowski świadomy swoich pasji humanistycznych, niestety, musi przeboleć, że jego działalność społeczna
i edukacyjna kładzie się cieniem na jego pracy lekarskiej. W dość
sarkastyczny i ironiczny sposób odnosi się do faktu, że lekarz ma
tylko leczyć: „przez tę wystawę i odczyt zyskałem sobie w Zamościu
trwałą sławę bibliofila i znawcy książek. Ucierpiała natomiast bardzo moja opinia jako lekarza. Tak się już ułożyło na prowincji, że
jeżeli jakiś lekarz kilka godzin dziennie traci na grę w karty, a przy
tym nie gardzi alkoholem, to nic mu nie szkodzi jako lekarzowi, gdy
zaś inny ten sam czas zużywa na jakąś pracę naukową lub studia specjalne, lecz nie lekarskie, to się mówi, że medycyna go nie obchodzi”.
Jednak negatywne sądy i opinie ludzi zostały doktorowi wynagrodzone przez bliską znajomość z Bolesławem Leśmianem. W tym
czasie przeniósł się poeta ze swoją pracą jako rejent na stałe z Hrubieszowa do Zamościa. Ciekawy obraz tego wybitnego polskiego
poety wyłania się ze wspomnień Klukowskiego, który pisał o Leśmianie: „Każde spotkanie z nim przynosiło coś nowego, jego zainteresowania były bardzo rozległe i wszechstronne. Zajmowały go zagadnienia przyrodnicze, przede wszystkim życie seksualne. Przy każdej sposobności wszczynał na ten temat rozmowę. Bronił się jak mógł
przed procesem starzenia, wynajdował jakieś nadzwyczajne środki
na porost włosów. Kancelarią swoją nie zajmował się zupełnie, podobno nawet mało znał się na rejenturze. Pomimo swej erudycji był
bardzo nieśmiały”.
Poeta nie był jedyną postacią, z którą znał się doktor – częstym
gościem w Szczebrzeszynie był generał Felicjan Sławoj-Składkowski – ówczesny minister spraw wewnętrznych, a tuż przez wojną
i premier RP. Składkowski odwiedzał siostrę i matkę, które mieszkały

Szpital
w Szczebrzeszynie
właśnie w Szczebrzeszynie. Sensację wśród mieszkańców Szczebrzeszyna przez swój egzotyczny wygląd i ekstrawaganckie zachowanie wywołała druga żona ministra – Hiszpanka – która przybyła wraz z mężem na chrzciny syna siostry generała. Zresztą sam
generał cechował się rubasznością, dowcipem, co wprawiało niejednokrotnie w zakłopotanie konserwatywny Szczebrzeszyn. Mimo to Klukowski darzył ministra sympatią, a ten odwdzięczył się
darowizną na rzecz szpitala.
Wielkim przeżyciem dla Klukowskiego była wizyta prezydenta
Ignacego Mościckiego w Zamościu. Doktor – jako znana i ceniona

postać życia społecznego – był zaproszony na wszelkie uroczystości z udziałem prezydenta. We wspomnieniach doktor przytacza słowa starosty zamojskiego, który w taki sposób zaanonsował Klukowskiego: „Oto dyrektor jednego z naszych szpitali, który
jednak więcej zajmuje się historią, aniżeli medycyną”. Słowa miejscowego urzędnika zabolały doktora, ale patrząc na jego zasługi
dla Szczebrzeszyna i Zamojszczyzny może to i lepiej, że byli i tacy lekarze…
Przychodzi wrzesień 1939 roku. Klukowski porzuca Szczebrzeszyn, swoich pacjentów i personel, swoją drugą żonę, no i książki. Porzuca to dla tej, dla której zawsze pracował i którą najbardziej ukochał – dla swojej Polski. „Ja czuję się szczęśliwy – pisał po
latach we wspomnieniach – że rozkaz mobilizacyjny powołał i mój
rocznik do czynnej służby wojskowej. Przekazałem szpital dr Warchałowskiej, włożyłem na siebie nowiutki mundur kapitana i 3 września, żegnany kwiatami przez personel szpitalny, pełen entuzjazmu
i zapału wyruszyłem do swojej kadry zapasowej w Lublinie po przydział wojenny”.
Powojenne losy doktora to historia na inną opowieść. Klukowski zmarł w 1959 roku w Szczebrzeszynie, gdzie jest pochowany
Wojciech Trybulski
Artykuł powstał na podstawie wspomnień Zygmunta Klukowskiego
opublikowanych przez Barbarę Odnous i Agnieszkę Knyt, a umieszczonych przez Romualda Kołodziejczyka na stronie internetowej:
www.szczebressyn.pl

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 kina „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
9

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 Wincentego 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.

10

Dentystki feministki
Ul. Królewska 4 i 7, Zielona 4, Foksal 26, Ewangelicka 8 to niektóre lubelskie adresy, z których korzystali mieszkańcy i przyjezdni z bolącymi zębami. Gabinety dentystyczne działały
tam już ponad 100 lat temu
Ogłoszenie I. Lekarz-dentysta A. Rapaport przyjmuje od 10-2, od 4-6pp. Ul. Foksal 26.
Ogłoszenie II. Lek.-Dentysta Wacław Schoenborn Krak.-Przedm. 36 ord. Od 3-ej do 7-ej
Specjalna pracownia zębów sztucznych.
Oba anonse dzieli 9 lat i coś jeszcze. Lekarz dentysta A. Rapaport, czego pacjent nie dowie
się z gazetowego anonsu, jest kobietą.
Styczeń 1918. Między urzędnikami Wydziału Sanitarnego, a panią Adasą Rapaport dentystką, krążą pisma. Prowadzi ona zakład dentystyczny w Lublinie przy ul. Foksal 26 (dzisiejsza ul. 1 Maja) i zgodę na to, na czas wojny, wydało jej jeszcze c. k. Generalne Gubernatorstwo wojskowe. Teraz potrzebna jest wizytacja lekarza powiatowego i nowe pozwolenie. Adasa
(spolszczone imię Hadasa czyli Estera) mieszka przy Krakowskim Przedmieściu 48. Z urzędowych dokumentów i daty anonsu w gazecie łatwo wyliczyć, że zapraszała pacjentów do gabinetu, gdy jeszcze nie miała na to nowego pozwolenia. Decyzja pozytywna została wydana 4 lutego 1918 roku, pani dentystka udając dentystę ogłaszała się 27 stycznia 1918.
Podobne procedury, związane ze zmianą władz, przechodziły dentystka Helena Cygielman, lecząca zęby przy
ul. Zielonej 4, Dwojra Rubinstein, która miała gabinet
przy ul. Królewskiej pod „7” i Beila Geszwind, która miała konkurencyjny gabinet przy Królewskiej 4.
Trudno dziś stwierdzić, czy te żydowskie dentystki były pionierkami w Lublinie. W Europie nie. Pierwsza kobieta ukończyła w Zurychu studia medyczne i otworzyła gabinet dentystyczny dla kobiet w robotniczej dzielnicy Berlina ponad 40 lat wcześniej.
Lublinianki nie musiały też już jechać na studia do
Francji czy Szwajcarii, bo uniwersytety w Krakowie i we
Lwowie, a później w Warszawie oficjalnie pozwalały studiować dziewczynom na swoich wydziałach lekarskich.
I nie musiały się one uciekać do podstępu, jak pierwsza
polska dentystka. Józefa Serre wystąpiła do władz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego o zgodę na
przejęcie praktyki dentystycznej po zmarłym mężu. Zdała z wyróżnieniem egzamin i rozpoczęła pracę w charakterze stomatologa. Tymczasem dentysta i chirurg Jan JaReklama pasty do zębów
kub Serre żył spokojnie w Berlinie, a wyjechał, by umoż„Pentosan”, 1927 r., polona.pl
liwić żonie podjęcie zawodowej aktywności.
Lublinianki w czasie I wojny światowej i po niej, miały łatwiej, ale wolały, przynajmniej
mamy na to dowody w przypadku Adasy, nie reklamować się jako kobiety. Choć już wtedy
ten zawód był sfeminizowany.
Na zachowanej liście lekarzy dentystów, którzy mieszkali w Lublinie w 1935 roku jest
40 osób, 28 z nich to kobiety, w większości Żydówki. Niemal wszyscy ówcześni lubelscy dentyści studiowali w Warszawie. Wyjątki to: doktor Jewszyja Kalperin, który kształcił się w Kijowie i miał gabinet przy ul. Nowej 3 (dziś ul. Lubartowska), doktor Roman Ogiński, który leczył przy Krakowskim Przedmieściu 66 i robił dyplom w Moskwie oraz absolwent z Charkowa, doktor Moszek Zajfen, który przyjmował pacjentów przy placu Łokietka 2.
Zawód lekarza dentysty u progu niepodległości i w latach 30. ubiegłego wieku wydaje się
stabilnym zajęciem. Adresy gabinetów i nazwiska lekarzy powtarzają się na dokumentach, które dzieli wiele lat. Nie mówiąc o tym, że w latach 30. praktykowali dentyści, którzy urodzili
się w XIX wieku, a dyplom uzyskiwali na długo przed I wojną światową.
W Lubartowie jednym z trzech pracujących dentystów (stan na 1936 rok) był Mordach
Krajnowicz, który urodził się w 1874 roku, studia kończył w Kijowie w 1904. W Chełmie zęK
bby leczył absolwent tej samej uczelni, starszy od Krajnowicza o 6 lat doktor Ludwik Gelbard,
zzwiązany z II Okręgowym Szpitalem Wojskowym, członek Związku Żydów Uczestników Walk
o Niepodległość Polski. Miał gabinet przy ul. Lwowskiej 1.
W Lublinie w tym czasie najstarszym praktykującym dentystą był urodzony w 1860 roku
doktor Władysław Pleszczyński, który miał gabinet przy Krakowskim Przedmieściu 17. Był
d
aabsolwentem warszawskiej uczelni, gdzie dyplom uzyskał w 1895 roku. Jak to było dawno?
Rok później w Lublinie uruchomiono pierwsze telefony.
jkg
R

Minister leczył w Lublinie
Czy Witold Chodźko mógł być pierwowzorem doktora Tomasza Judyma z Ludzi bezdomnych? Trudno dziś na takie pytanie odpowiedzieć, ale na pewno dla Żeromskiego postać tego zasłużonego dla Lublina i lubelskiej medycyny lekarza była uosobieniem ciężkiej pracy medyków,
którzy zmagali się z polską rzeczywistością po 1918 roku. Słowa, które – przecież związany także z Lubelszczyzną – pisarz skierował do Chodźki, brzmią prawie jak słowa, które mógłby wypowiedzieć niejeden bohater Ludzi bezdomnych do Judyma: „tyle udzieliliście dobrego, jak trwale
pracowaliście przy najcięższej pracy, przy przeoraniu początkowym najbardziej zarosłego ugoru, że
gdy się teraz myśli o waszej nieobecności prawdziwy żal przejmuje… Wiem, że gdziekolwiek będziecie, będziecie tak samo walczyć jak tu, ale przywiązujemy się do prac, zabiegów, ludzi”.
Witold Chodźko zarówno przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale także po 1945
roku przeorywał zarosły ugór przyszłej lubelskiej dzielnicy medycznej, nie bez kozery nazywanej
dzisiaj „chodźkowem”, a także plewił medyczne polskie poletko jako minister zdrowia w rządach
niepodległej Polski. Zasługi Witolda Chodźki na polu medycyny i organizacji środowiska medycznego w Lublinie zaprowadziły go na stanowisko ministerialne.
Już od początków odradzającego się państwa polskiego Witold Chodźko angażował się w działalność polityczną, społeczną i medyczną w służbie II Rzeczypospolitej. W 1917 roku zaczął pracę w Departamencie Spraw Wewnętrznych Rady Stanu, przekształconym następnie w Dyrekcję
Służby Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Spraw Wewnętrznych Rady Regencyjnej w rządzie Jana Kucharzewskiego. W Warszawie działał Chodźko na polu politycznym wiążąc się ze
środowiskiem demokratyczno-postępowym.
Zmiany organizacyjne struktur polskiego rządu, polegające na wydzieleniu spraw zdrowia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przekazaniu ich do Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, a następnie utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, spowodowały, że 13 grudnia 1918 roku – tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – naczelnik państwa Józef Piłsudski powierzył Witoldowi Chodźce kierowanie nowo utworzonym resortem w stopniu podsekretarza stanu.
Stanowisko ministra lub wiceministra zdrowia Chodźko pełnił do 1923 roku aż w jedenastu gabinetach rządu II RP. Działalność ministerialna spowodowała jego czynny udział
w organizacjach międzynarodowych, głównie w Radzie Ligi Narodów. Godna zauważenia jest
jego praca na polu przeciwdziałania narkomanii na skalę międzynarodową, ale także jego postawa wobec zwykłego człowieka i pacjenta, bo jak pisał o ministrze historyk Waldemar Gniadek:
z nieznaną dotąd otwartością podchodził do problemów zwykłych ludzi – był to pierwszy polski minister, do którego dwa razy w tygodniu, bez meldowania u sekretarzy, mógł się dostać każdy obywatel państwa polskiego, bez względu na pozycję społeczną czy zawodową.
W działalności ministerialnej Witold Chodźko kładł nacisk na poprawę zdrowia psychicznego, higienę,
choroby układu nerwowego, poprawę świadomości sanitarnej w kraju,
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych. Jako minister
nie krył swojego zainteresowania kontrowersyjną metodą eugeniki.
Działalność ministerialna, społeczna, organizacyjna – której doświadczali także przez lata mieszkańcy Lublina – ale nade wszystko działalność
Prof. dr Nitobé
medyczna Chodźki, były nie tylko
i min. Chodźko
wysoko cenione w nowo odrodzonej
naradzają się
Polsce, ale także i w Europie, na tyle,
nad sposobami
że część medycznej profesury wysunęzwalczania epidemii.
ła kandydaturę profesora do Nagrody
Nobla. Niestety, nieukrywane preferencje wolnomularskie były przyczyną
zablokowania tejże kandydatury.
Patrząc z perspektywy
czasu na d
dokonania
Witolda
Chodźki dla dobra niepodległej Polski
P
k
k
i Wi
ld Ch
możemy sobie uświadomić, jak wielkim szczęściem dla rozwoju lubelskiej medycyny i całego
środowiska służby zdrowia było jego przybycie do Lublina.
Wojciech Trybulski
Artykuł powstał na podstawie: W. Gniadek, Witold Chodźko – lekarz, polityk, wolnomularz,
Medycyna Rodzinna 2014, nr 4.

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 à 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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ul. Złota 2 – mieszkanie
i gabinet Marka Arnsztajna
ul. Lubartowska 53
– Szpital Żydowski

ul. Biernackiego 5 (wcześniej ul. Bonifraterska)
– szpital św. Jana Bożego

ul. Niecała 14 – Dom Zdrowia

1931, Biuro Regulacji
Magistratu m. Lublina
Plan Wielkiego Miasta Lublina
Z zasobów Lubelskiego
Archiwum Cyfrowego
H122
H
H1

ul. Staszica 16 (do 1928 ul. Poczętkowska)
– szpital św. Wincentego à Paulo

ul. Staszica 1
ul. Poczętkowsk
dzieci im. Dzi

z Beatą Petkiewicz,
przewodniczką po Lublinie, autorką trasy
turystycznej „Szlachetne Zdrowie” w ramach
lubelskiego programu „Przewodnik Inspiracji”,
międzywojennym szlakiem medycznego Lublina
spacerowała

Anna Augustowska
Plac Łokietka 1 – Ratusz
– siedziba Pogotowia Ratunkowego

ul. Radziwiłłowska 11
– Szpital św. Józefa

• To będzie spacer… sentymentalny. Spacer po Lublinie sprzed
100 lat, w którym powędrujemy – siłą rzeczy wybiórczo – tropem
działających wtedy placówek medycznych, ale nie tylko…
– …nie tylko, bo opowiemy też o lekarzach z tamtej epoki,
o ich dokonaniach na polu medycyny, ale też o tym, jakimi byli
społecznikami, często filantropami działającymi na rzecz innych
i dla rozwoju Lublina. Nie sposób będzie pominąć ich niezwykle
szerokich zainteresowań i pasji.
Co niezwykle ważne, tamten medyczny Lublin trwa do dzisiaj!
Budynki szpitalne, w których 100 lat temu (i wcześniej) wykuwała
się lubelska medycyna, w znakomitej większości wciąż służą leczeniu
ludzi. Oczywiście zmieniły się ich nazwy, ulice, przy których stoją
budynki też już nazywają się inaczej, ale sama materia trwa! Często
zmodyfikowana, rozbudowana itd. – dzisiaj jednak wciąż możemy
do tych miejsc wejść i poczuć ducha minionych epok. A okres odzyskiwania niepodległości to był wyjątkowo twórczy czas i bardzo
wiele się działo także w świecie lubelskiej medycyny.
• Zacznijmy więc od pierwszego przystanku. Nietypowego, bo
nie będzie to szpital, a kamienica przy ul. Złotej 2 na Starym
Mieście.
– To adres, pod którym mieszkał,
a także miał swój gabinet, Marek Arnsztajn (1855-1830), jeden z najbardziej
znanych i zasłużonych dla naszego miasta lekarzy, który szybko zyskał sławę doskonałego diagnosty i terapeutyka, a także cieszył się opinią „lekarza lekarzy” i lekarza ubogich, których leczył nie pobierając opłat. O tym, jak był szanowany niech zaświadczy 10-tysięczna rzesza
osób, które przyszły na pogrzeb „swojego doktora”. W pracy Arnsztajn wykorzystywał najnowsze zdobycze nauki medycznej, m.in. był jednym z pierwszych
popularyzatorów metody operacyjnej
w ginekologii. Stale się też dokształcał m.in. pracując w szpitalach
Wiednia, Berlina i Paryża. W latach I wojny światowej w domu
Arnsztajnów (żoną Marka była Franciszka, poetka i przyjaciółka
Józefa Czechowicza) mieściło się tajne archiwum Polskiej Organizacji Wojskowej i odbywały się zebrania jej członków. Po odzyskaniu niepodległości Marek Arnsztajn poświęcił się działalności
społecznej, szerzeniu oświaty i zwalczaniu analfabetyzmu – m.in.
w powstałej w 1918 roku Radzie Szkolnej w Lublinie i w lubelskim Towarzystwie Szerzenia Oświaty „Światło”, którego założycielem był m.in. Stefan Żeromski.
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Szlakiem lubelskiej medycyny

Ja jednak bardzo chciałabym wspomnieć tu o synu Marka, Janie Arnsztajnie (także lekarzu – specjalizował się w leczeniu chorób płuc i serca), który był członkiem POW i żołnierzem I Brygady Legionów, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Jan Arnsztajn uczestniczył w walkach na Wołyniu. Za swą odwagę został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami, a także dwa razy
Krzyżem Walecznych. Po wojnie został prezesem lubelskiego oddziału Związku Legionistów Polskich i peowiaków. Był zaangażowany w różne działania: grał zawodowo w tenisa, wspomagał finansowo Klub Sportowy Lublinianka, jako satyryk układał teksty piosenek dla Kabaretu Peowiackiego i teksty do szopek politycznych. Niestety, żył krótko, zmarł w 1934 roku na gruźlicę, co
sprawiło, że jego druga żona (pierwsza jako studentka medycyny zaraziła się jadem trupim i zmarła), aktorka Teatru Miejskiego w Lublinie, zastrzeliła się na grobie ukochanego męża, strzelając z jego pistoletu. Ze śmiercią Jana wiąże się też pewna historia:
Józef Czechowicz, który bywał w domu Arnsztajnów miał drewnianą laskę zakończoną rzeźbioną głową diabła. Janowi laska bardzo się podobała i namówił Czechowicza, aby ten mu ją podarował. Poeta się wzbraniał mówiąc, że wszyscy jej właściciele umierali na suchoty. Jan jednak nalegał i w końcu laska trafiła do niego… Jak wiemy, wkrótce zachorował.
• Z ulicy Złotej wędrujemy pod lubelski Ratusz, który chyba
już nigdy potem nie był placówką medyczną?
– To ważny adres, bo właśnie tu, w marcu 1917 roku, ruszyło jedno z pierwszych w Polsce pogotowie ratunkowe. Utworzone
wzorem Wiednia (1881 r.), Krakowa, Lwowa i Łodzi. W Lublinie
15 stycznia 1917 roku ukonstytuowało się Towarzystwo Pogotowia
Ratunkowego. Siedziba pogotowia początkowo mieściła się w lokalu w gmachu Ratusza przy placu Łokietka, który nieodpłatnie
został przekazany miastu. Dopiero w 1934 roku stacja przeniosła
się do budynku przy Krakowskim Przedmieściu 3 (skrzyżowanie
z ul. Świętoduską) nad apteką Emila Żółtowskiego. Warto tu też
wspomnieć wielką akcję społeczną z roku 1923, zorganizowaną
przez Teodora Kraszewskiego, redaktora „Ziemi Lubelskiej”. W jej

wyniku
nowy kkonny ambulans
ik zakupiono
k i
b l ((„Wandę”),
W d ”) wykonany
k
przez lubelską firmę „Paszowski i Janociński”. W 1937 roku, dzięki
ofiarności społeczeństwa lubelskiego, zakupiono dla stacji ratunkowej karetkę samochodową zbudowaną w lubelskiej fabryce „Wolskiego” na podwoziu samochodu marki Chevrolet, która służyła
lubelskiemu pogotowiu aż do dnia 22 lipca 1944 roku.
• Skierujmy się teraz na ul. Radziwiłłowską, gdzie w budynku
pod nr 11 mieści się obecnie Klinika Dermatologii.
– A w międzywojniu działał szpital św. Józefa. Został założony w 1832 roku dla chorych na choroby skórne i weneryczne.
Jak łatwo zauważyć i budynek, i profil leczniczy do dziś są tu takie same. W szpitalu tym pracował do końca życia, najpierw jako lekarz, potem ordynator, wreszcie lekarz naczelny (w sumie
47 lat) Kazimierz Jaczewski (1862-1934), co upamiętnia tablica

Reporter Czechowicz
donosi
– Lekarz pogotowia zjawił się dopiero po 10 minutach,
mimo iż rzecz działa się o kilkadziesiąt kroków od magistratu, w którego gmachu pogotowie ma siedzibę. Chaos
na ulicy Królewskiej trwał co najmniej pół godziny – pisał
w „Expressie Lubelskiem” reporter relacjonujący wypadek,
do którego doszło rano 22 kwietnia 1925 roku.
Autor notatki w codziennej gazecie pisał, że autobus numer 3152 najechał na ul. Królewskiej, przed kościołem Bernardynek (tak wówczas nazywano świątynię znaną nam jako kościół rektoralny św. Piotra Apostoła – red.), na jakąś
staruszkę niewiadomego nazwiska. Samochód, który kursował dopiero od kilku dni zatrzymano, ale już było za późno. Koła zgniotły klatkę piersiową nieszczęśliwej tak, że kilka żeber z lewej strony uległo złamaniu. Uszkodzenie serca
spowodowało natychmiastową śmierć staruszki. Dookoła
stojącego autobusu zebrał się natychmiast tłum ciekawych,
tamując ruch pieszy i kołowy. Policja niemal zupełnie temu nie przeciwdziałała.
O pierwszej ofierze lubelskich autobusów, które wówczas
zaczęły kursować po mieście, napisał nie kto inny jak Józef
Czechowicz. Poeta ma w swoim życiorysie okresy, gdy pracował w codziennej prasie i pisywał tego typu notatki czy
relacje z posiedzeń rady miasta.
jkg
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wmurowana w wewnętrzną ścianę budynku. Bardzo przyczynił
się do rozwoju szpitala. Dzięki jego inicjatywie najpierw powstał
gabinet fizykoterapii, później w 1908 roku gabinet rentgenoterapii, gdzie zainstalowano pierwszy w Lublinie aparat rentgenowski, stworzył (wraz z Mieczysławem Biernackim) laboratorium kliniczne szpitala, a w 1925 roku założył lubelski oddział Towarzystwa Dermatologicznego. Był też członkiem wielu stowarzyszeń
nie tylko lekarskich, także Towarzystwa Szerzenia Oświaty „Światło”, Uniwersytetu dla Wszystkich, Towarzystwa Literacko-Naukowego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Towarzystwa Miłośników Książek. Był też współzałożycielem Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.
• Jeśli teraz cofniemy się w kierunku dzisiejszej ul. Staszica,
znajdziemy się przed budynkiem największego szpitala Lublina,
jaki działał w międzywojniu.
– To szpital noszący wtedy nazwę św. Wincentego à Paulo (do
roku 1928 ulica nosiła nazwę Poczętkowska od nazwy klasztoru i kościoła pw. Poczęcia MB karmelitanek bosych zwanych poczętkami). Szpital prowadziły ss. szarytki. Posiadał ponad 300 łóżek i miał kilka oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, położniczy,
okulistyczny, a także oddział psychiatryczny dla kobiet. Wśród

lekarzy tego szpitala, obok Kazimierza Jaczewskiego, należy wspomnieć też Witolda Chodźko, który m.in. tu rozpoczynał swoje
pierwsze praktyki lekarskie. (więcej na str. 11).
Po drugiej stronie ulicy, vis-a-vis szpitala Wincentego à Paulo, w 1910 roku powstał Szpital Dziecięcy im. Dzieciątka Jezus, który został ufundowany przez lubelskich przemysłowców,
b
braci
Juliusza i Augusta Vetterów, w celu uczczenia zmarłej w 1906 roku siostry
K
Karoliny
z Vetterów Brodowskiej. Dziec były tu leczone aż do czasów współczeci
sn
snych
– nową, wybudowaną od zera, sied
dzibę
szpital znalazł dopiero w 1997 przy
u W. Chodźki (to obecnie Uniwersytecki
ul.
S
Szpital
Dziecięcy im. prof. Gębali).
Z tym szpitalem wiąże się osoba Wito Klepackiego (1897-1960), krakotolda
w
wianina,
który w 1926 roku wygrał konk
kurs
na naczelnego lekarza szpitala dla
d
dzieci
w Lublinie i dzięki temu na stałe
związał się z naszym mias
miastem. To z jego inicjatywy wybudowano
nowe pawilony
i zmodernizowano
lecznicę. Mając 17 lat był żołl
d
nierzem I Pułku Legionów i walczył na froncie wschodnim między 1914, a 1915 rokiem. W1918 roku został studentem medycyny na UJ. W czasie studiów prowadził na terenie Łemkowszczyzny akcję szczepień przeciwko ospie i kierował akcją zwalczania duru i czerwonki. W latach 30. działał w zarządzie LIL; wiele lat poświęcił też Lubelskiemu Towarzystwu Lekarskiemu, którego był prezesem. Po II wojnie był organizatorem Wydziału Lekarskiego na UMCS. (więcej na str. 17)
• Z ul. Staszica idziemy na ul. Niecałą – pod obecną siedzibę
Miejskiego Urzędu Pracy.
– W 1913 roku mieścił się tam pod numerem 14 Lubelski
Dom Zdrowia, który powstał z inicjatywy ówczesnych miejscowych lekarzy: Jadwigi Bobrowskiej, Jana Czarneckiego, Czesława Czerwińskiego, Stanisława Dobruckiego, Jana Modrzewskiego i p. Jana Piątkowskiego. Był to prywatny zakład chirurgicznoginekologiczny z oddziałem dla położnic.

Zdjęcie z przewodnika po Lublinie wydanego w latach 30.
Autor fotografi Henryk Poddębski,
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

• Z ul. Niecałej trzeba zejść w dół na ul. Lubartowską, gdzie
pod numerem 53 mieścił się kolejny szpital.
– To wybudowany w 1885 roku szpital żydowski. Szpital mieścił się w pobliżu rogatki lubartowskiej, na obrzeżach dzielnicy żydowskiej. Został ufundowany przez Gminę Wyznaniową Żydowską
i przez nią utrzymywany. Działalność szpitala wspierali też prywatni sponsorzy. Co istotne, tuż przed wojną placówka była doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Leczyli tu wspaniali lekarze m.in. Mandelbaum Hersz vel Henryk Modrzewski (więcej na str. 23) (wzbogacił szpital m.in. w elektrokardiograf ) i Mojżesz Zajdenman (więcej na str. 22). Ze względu na
wysoki standard opieki medycznej szpital uzyskał zgodę na leczenie urzędników państwowych oraz prowadzenie rocznych praktyk dla lekarzy po studiach. Do wybuchu wojny placówka liczyła
pięć oddziałów: wewnętrzny, chirurgii, położniczy, ginekologiczny i dziecięcy. Zatrudnionych było dziewięciu lekarzy, siedem pielęgniarek, położna i farmaceuta.
W 1949 roku budynek szpitala został przekazany UMCS na Klinikę Ginekologiczno-Położniczą, którą w 1964 roku przejął Państwowy Szpital im. Jana Bożego. W setną rocznicę powstania placówki, w 1986 r., odsłonięto tablicę pamiątkową, na której w języku polskim i hebrajskim umieszczono również inskrypcję, upazy
miętniającą tragiczne wydarzenie z 1942 roku, kiedy to Niemcy
m
wtargnęli do szpitala, wywożąc i mordując wszystkich żydowskich
w
pacjentów z getta i część personelu, a następnie urządzając tu leczpa
nicę dla Wehrmachtu.
n
• Z ul. Lubartowskiej bardzo blisko do szpitala im. Jana Boże Dzisiaj ulica, przy której się znajduje, nosi imię jednego
żego.
z najznamienitszych lekarzy tej lecznicy, Mieczysława Biernackiego. Chyba słusznie?
ki
– Zdecydowanie, chociaż szpital ma długą historię, związaną
ze stojącym tu kościołem św. Eliasza. Kościół i klasztor ufundowane zostały w 1680 roku przez starostę lwowskiego Jana Mniszw
ka i przekazane zakonowi karmelitów trzewiczkowych. W roku
11839 przystosowano zabudowania klasztorne do potrzeb szpitala wg projektu Ferdynanda Konopkiewicza. Szpital, jako powstały z prywatnych fundacji, zarządzany był przez zgromadzenia zakonne. Początkowo byli to oo. bonifratrzy, którzy też nadali szpiko
talowi nazwę św. Jana Bożego. Od 1928 roku szpital stał się inta
stytucją miejską na mocy dekretu naczelnika państwa z dnia 4 lust
tego 1919 roku.
te
Ale rzeczywiście to Mieczysław Biernacki (1862-1948) – nie
mylić z Edmundem Biernackim, też lekarzem, który w 1897 rom
ku odkrył wartości diagnostyczne szybkości opadania erytrocytów
(odczyn OB) – był na tyle pomnikową postacią, że zasługuje, aby
(o
jego imieniem nazwać tę ulicę, tym bardziej że przez ostatnie lata
je
swego życia Biernacki mieszkał w szpitalu. Z Lublinem związał się
sw
zaraz po uzyskaniu tytułu doktora medycyny i chirurgii w Berlinie
za
w 1888 roku; rok później, po nostryfikacji dyplomu w Dorpacie,
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Szlakiem lubelskiej medycyny

rozpoczął pracę w Janie Bożym i już w następnym
roku został jego lekarzem naczelnym. Na tym stanowisku pracował 40 lat. Mimo dyplomu z chirurgii bardzo interesował się też interną, neurologią,
psychiatrią, rentgenologią i analityką. Był niezwykle barwną i popularną postacią w mieście (więcej
na str. 9).
Szpital Jana Bożego dysponował ponad 200 łóżkami, posiadał oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny,
okulistyczny, zakaźny i dla umysłowo chorych mężczyzn – tu pracował m.in. Witold Chodźko, który był
psychiatrą. Tu też pracował Marek Arnsztajn, który
nawet był przez krótki czas jego ordynatorem.
Ze szpitalem związała się też legenda lubelskiej
medycyny Helena Mysakowska, która ukończyła
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie w 1929 roku i przeniosła się
do Lublina, gdzie rozpoczęła pracę na wydziale wewnętrznym szpitala im. Jana Bożego. Była niezwykle zaangażowana w walkę z gruźlicą, która szalała na Lubelszczyźnie. Kiedy Biernacki utworzył oddział dla chorych na gruźlicę, kierownictwo nim powierzył właśnie Mysakowskiej, która szybko zyskała opinię najlepszego specjalisty w tej dziedzinie w regionie. Leczeniu gruźlicy poświęciła
zresztą całe życie – zmarła w 1996 roku.
• Naszego spaceru nie sposób było nie zakończyć przed obecnie
największym szpitalem nie tylko w Lublinie, ale też w regionie –
czyli przy obecnym Szpitalu Klinicznym nr 4 przy ul. Jaczewskiego, bo jego początki sięgają właśnie międzywojnia?

Szpital Żydowski w czasach carskich
(ze zbiorów rodziny Magierskich)
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

– To prawda już 100 lat temu powstał pomysł utworzenia na
terenach dawnego folwarku Lemszczyzna (tu, gdzie znajduje się
obecnie PSK 4) – nowoczesnego szpitala. W latach 1922-24 opracowano kompleksową wizję rozwoju miasta, w której uwzględniono budowę lecznicy. Do realizacji tego przedsięwzięcia chciał doprowadzić ostatni przedwojenny prezydent miasta Bolesław Liszowski, ale do realizacji tych planów doszło dopiero w latach 50.
ub. wieku. Budowa trwała 10 lat, a oficjalne otwarcie szpitala odbyło się 22 lipca 1964 roku.

Rada Miasta Lublina w międzywojniu

Doktorzy z mandatami
Wśród 46 radnych, którzy utworzyli pierwszą po odzyskaniu
niepodległości Radę Miejską miasta Lublina, był jeden lekarz. Później z obecnością doktorów w sali obrad w Ratuszu też nie było
najlepiej. Przeglądając listy radnych z okresu międzywojennego,
doliczyć się można zaledwie 9 lekarskich nazwisk
Tym pierwszym lekarzem z mandatem radnego, wyłonionym
w czasie wyborów przeprowadzonych 23 lutego 1919 roku, był
Adam Kazimierz Majewski. Wówczas 52-letni chirurg związany
z ówczesnym szpitalem św. Wincentego à Paulo (dziś PSK 1). Później (aż do 1943 roku) prowadził prywatną lecznicę chirurgiczną
przy Krakowskim Przedmieściu 49. Politycznie związany ze Stronnictwem Narodowym (był prezesem Zarządu Okręgu SN) i z ramienia tego ugrupowania zasiadał w Radzie Miasta.
Doktor Majewski, jak wszyscy kandydaci, którzy zaczynali kampanię wyborczą, musiał uzbierać 100 podpisów. Żeby się ubiegać
o mandat na lubelskiego radnego trzeba było mieć czynne prawo
wyborcze, ukończonych 25 lat, umieć czytać i pisać po polsku.
Lista chirurga (Narodowy Komitet Wyborczy Zjednoczonych
Stowarzyszeń Polskich) była jedną z ośmiu zgłoszonych do głównego komitetu wyborczego. Polskie ugrupowania zgłosiły wówczas
trzy listy, pięć ugrupowania żydowskie. Kampania wyborcza trwała
około trzech tygodni, radni byli wybierani na trzy lata. Do wyborów w 1919 roku uprawnionych było 45 007 osób. Wyborca musiał mieć 21 lat, polskie obywatelstwo i mieszkać na stałe w Lublinie
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od 6 miesięcy. Frekwencja była około 50-procentowa. Co ciekawe, do wyborów poszło więcej kobiet niż mężczyzn. A one miały
prawo wyborcze pierwszy raz w historii miasta.
Ugrupowanie doktora Majewskiego wywalczyło 16 mandatów.
Sam doktor był radnym miejskim jeszcze w kolejnych kadencjach i działał w Radzie Miasta aż do wybuchu II wojny światowej.
19 czerwca 1927 roku w sali obrad Rady Miasta pojawili się
kolejni lekarze. Wacław Drożdż, lat 41, był jednym z 17 radnych, tworzących wspólny Klub Polskiej Partii Socjalistycznej,
Rady Związków Zawodowych i Inteligencji Pracującej. W gronie
5 radnych z Bloku Związków Pracowniczych (późniejszy Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem) był Mieczysław Biernacki, lat
64. Żydowski Związek Robotniczy BUND miał dwóch lekarzy: to
39-letni Szloma Herszenhorn i 45-letni Hersz Mandelbaum.
W czasie wyborów 16 czerwca 1929 roku pojawia się kolejny
radny, tym razem z Klubu Żydów Syjonistów, to 60-letni Mojżesz Zajdenman.
Lekarze Jan Modrzewski i Józef Freytag, obaj z BBWR oraz
lekarz Jan Skibiński z Narodowego Stronnictwa wchodzą do Rady Miasta po wyborach z 27 maja 1934 roku, zamykając listę lekarskich nazwisk w międzywojennej Radzie Miasta Lublina.
jkg

Szpital: idea i praktyka

Miejski, centralny,
powszechny
Już w pierwszych latach odzyskania niepodległości, w większości polskich miast szpitale należały do samorządów, które je utrzymywały. W Lublinie było inaczej. Potrzeba było przebiegłości radnych socjalistów i wielu lat, by mieszkańcy mieli swój szpital

Miejski – polityczny
Pierwszą próbą przejęcia na koszt miasta szpitala Jana Bożego była inicjatywa radnych z Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej. Rada Miasta i Magistrat bardzo się przed tym broniły. Szpital był wówczas najbiedniejszą i najbardziej zadłużoną lubelską placówką (160 tysięcy złotych),
działał w budynkach, wymagających natychmiastowego remontu. Zwłaszcza pawilon chorób
zakaźnych, który groził zawaleniem. Dziś trudno sobie to wyobrazić, że lekarze z ul. Bonifraterskiej z powodu sytuacji finansowej placówki pracowali bez wynagrodzenia. Na dodatek główny
budynek nie miał kanalizacji(!), nie był zelektryfikowany (!!) i nie miał wentylacji.
PPS nie miała w radzie większości, ale radni wykorzystali nieobecność kilku radnych endeckich i na początku 1921 roku przeforsowali uchwałę przejęcia Bożego Jana przez miasto.
Była to tylko teoria. Trzeba było kilku lat ponagleń, interpelacji, a nawet interwencji ministra
zdrowia Witolda Chodźki, by uchwałę wykonano. Pomogły w tym kolejne wybory. Ugrupowania socjalistyczne zdobyły większość w radzie i to zmieniło sytuację. Szpital dofinansowano, miasto pokryło długi. Faktyczne przejęcie drugiego co do wielkości szpitala w Lublinie na
miejskie utrzymanie nastąpiło dopiero 1 czerwca 1928 roku. Rok wcześniej zaczęło tam działać Ambulatorium Miejskie, udzielające bezpłatnych porad. Endecy protestowali, ale w budżecie miasta na 1928/1929 wpisano ponad 420 tysięcy zł na leczenie ubogich.

Centralny – idea
W czasie gdy lubelscy socjaliści walczyli o miejski szpital, w Polsce pojawiła się idea budowy w większych ośrodkach szpitali centralnych. Między urzędami krążyły pisma dotyczące regulacji planów i przydzielenia miastu z majątku państwowego Czechów 20 hektarów na cele
budowy nowoczesnego szpitala. Planowany szpital centralny był jednym z argumentów, jakich
użyto odmawiając pani Bronisławie Juliuszowej Vetterowej zgody na budowę pawilonu zakaźnego przy Szpitalu Dziecięcym. Komisja Sanitarna stwierdziła pilną potrzebę budowy miejsca
dla chorych dzieci (szkarlatyna, odra, dyfteryt, koklusz panowały w Lublinie stale), ale krytykowała lokalizację. Wskazywała, że pawilon powinien powstać na gruntach przeznaczonych
pod szpital centralny, zapoczątkowując jego budowę.
Jeszcze w lutym 1938 roku o likwidacji wszystkich szpitali w mieście i stworzeniu jednego nowoczesnego na Lemszczyźnie mówił ówczesny prezydent Bolesław Liszkowski. Przedłożył Radzie Miasta program rozbudowy szpitalnictwa. Lublin był wtedy miastem o największej
liczbie przypadków gruźlicy i tyfusu w całej Polsce.

Powszechny – utopia

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.

Na początku lat 30. ubiegłego wieku pojawił się w Polsce pomysł poprawy stanu zdrowia i lecznictwa, zwłaszcza na „głuchej prowincji”. Urząd Wojewódzki rozsyłał do starostów
powiatowych i magistratów broszurę doktora Bohdana Ostromęckiego. Lekarz, pochodzący
z Warszawy, który wiele lat pracował w Białymstoku, by wrócić do stolicy jako naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego w Urzędzie Wojewódzkim, stworzył „Projekt typowego szpitala powszechnego na 60 łóżek”. Zakładał, że obiekt pawilonowy będzie łatwy do powiększenia, nawet najmniejszy musi mieć 4 oddziały (wewnętrzny, chirurgiczny, akuszeryjno-ginekologiczny i zakaźny), pracownię analityczno-diagnostyczną, aparat Roentgena, gabinet fizykalnego leczenia i rejestrację. Ze względów oszczędnościowych (jak najmniej personelu) proponował budowę jednego budynku, zawierającego nawet mieszkania dla pracowników. Przy
60 łóżkach zakładał obecność: 2 lekarzy dyrektorów, 6 sióstr zakonnych, 7 pielęgniarek świeckich, 2 położnych, 1 urzędniczki, 8 salowych (obsługa sal żeńskich), 6 osób służby męskiej
(razem z dozorcami i palaczem), 2 kucharek, 1 pomywaczki i 2 praczek. Koszt jednego łóżka wyliczał na 6.600 zł.
Szpital powszechny miał budynek murowany, 2-piętrowy w kształcie litery T, wysokie sutereny i mieszkalne poddasze. Sale chorych miały mieć okna na południe.
Dziś wiemy, że szpitale centralny i powszechny istnieją wyłącznie w dokumentach leżących
w Archiwum Państwowym.
jkg
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Paląca pielęgniarka nachyla się
nad chorym
Jak należy odkazić plwocinę chorego na gruźlicę. Zmiana bielizny
po chorym, którego nie można obracać. Czy pielęgniarce jest wolno
pod
pa
palić przy chorym. Bańki suche. Przygotowanie do punkcji dożylnej.
Czem myjemy zęby. Kąpiel w łóżku. Tak wyglądał przedwojenny egC
zamin dla zawodowych pielęgniarek. Piątek było więcej niż dwój
za
Najpierw był kurs przeszkalający, który trwał dwa miesiące. Najw
więcej godzin zajęć z pielęgnowania chorych (pokazy), pielęgnowania chorych (wykłady), anatomii i fizjologii, higieny ogólnej.
w
Były również w programie: historia pielęgniarstwa i etyka pielęB
gniarstwa. Co ciekawe, także nauka o Polsce i to więcej godzin niż
gn
tych poświęconych pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, czy
ty
h
higienie osobistej razem. Później egzamin – pisemny, praktyczny
i ustny. Można było do niego przystępować bez udziału w kursie.
C
Chętnych – zakonnic i osób świeckich było tyle, że zwykle organ
nizowano dwie grupy. Dobrze zdawały siostry ze szpitala św. Wince
centego à Paulo i Dzieciątka Jezus. Lepiej szło pielęgniarkom, które specjalnie przyjechały na kurs. Dwója z praktycznego pogrążała
eg
egzaminowaną, ale takich przypadków było mało.
Szkoła Pielęgniarek Zawodowych w Warszawie, 1927 r., NAC

Skład Komisyi Sanitarnej
Niemal dokładnie 99 lat temu, na przełomie października i listopada 1919 roku, zebrała się Komisja Sanitarna.
Protokół spisany ręcznie przez doktora Marcina Garbaczewskiego, podający jej skład, przetrwał w archiwach. Dokument daje nam pojęcie o instytucjach i organizacjach działających w Lublinie na rzecz zdrowia i higieny w tamtych
czasach. Komisję tworzyli bowiem ich szefowie lub przedstawiciele (zachowujemy pisownię oryginału).
Przewodniczący: Dr. Biernacki
Sekretarz: Naczelny Lekarz Miejski Dr. Garbaczewski
Członkowie:
Wice Prezydent Dylewski, Dyrektor Okr. Urzędu Zdrowia Dr. Opieński, Lekarz Szpitala św. Józefa Dr. Jaczewski,
Lekarz Szpitala Szarytek Dr. Czerwiński, Lekarz Szpitala
Żydowskiego Dr. Cynberg, Dr Majewski, Lekarz Wojskowy Dr. Celarek, Lekarz Sejmiku Powiatowego Dr. Dębski,
Lekarz Urzędu Sanitarno-Obycz. Dr. Korczak, Kierownik
Ambulatorjum Miejsk. Dr. Płaczkiewicz, Lekarz Sanitarny
Miejski Dr. Jankowska, Dr. Aleksandrowiczowa, Dr. Karwacki, Dr. Borysowska, Kierownik C.D.M. Rygorozant
Rupniewski, Kierownik Laborat. Miejskiego Inż. Spasowicz,
Pomocnik Inspektora Okr. Urz. Zdrowia Dr. Gieszewski,
Ławnik Skurzyński, Radny Borkowski, Przedstawiciel Wydziału Gospodarczego, Przedstawiciel Wydziału Weterynaryjnego, Naczelnik Policji Państwowej m. Lublina.
Chora kobieta na wózku, 1927 r., NAC
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Nadal w Archiwum Państwowym można
przeczytać, jak kandydatki na zawodowe pielęgniarki radziły sobie z częścią pisemną egzaminu. Gruba teczka zawiera arkusze z ich
zmaganiami.
„Pielęgniarce nie wolno palić, bo regulamin zakazuje palenia na sali, więc i pielęgniarce, a jak nachyla się nad chorym to
go drażni zapach tytoniu” napisała jedna ze
zdających. Oceniający wystawił za tę odpowiedź „2”.
„Pielęgniarce nie wolno jest palić papierosów przy chorym, gdyż podrywa tym sobie autorytet i nie ma wpływu na chorych,
którym niejednokrotnie trzeba zabronić,
gdyż wymaga tego choroba” – tu też postawiono „2”.
„Pielęgniarce nie wolno palić przy chorym, bowiem zanieczyszcza powietrze, następnie nie będzie mogła wytłumaczyć choremu, że nikotyna szkodzi zdrowiu, gdyż
chory nie będzie wierzyć” – to odpowiedź
na „3+”.
Organizacja egzaminów zmieniała się
z latami, od szpitalnych dla zakonnic, po
te przeprowadzane przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża po składane przed
komisją Urzędu Wojewódzkiego. Pytania
i wymagania stawiane pielęgniarkom były podobne.
jkg

W laboratorium.
Szkoła Pielęgniarek Zawodowych
w Warszawie, 1927 r., NAC

Kompot z miednicy,
czyli lekarz dzielnicowy na tropie
Fatalny stan higieny wolnego Lublina był zmartwieniem ówczesnych władz. Choć nie było sanepidu, to jednak Wydział Zdrowia
Publicznego w magistracie miał narzędzia i ludzi, by kontrolować,
co dzieje się w sklepach, magazynach, łaźniach, pokojach gościnnych, mykwach oraz lokalach gastronomicznych
Po pierwsze istniała, obca nam dzisiaj, funkcja lekarza dzielnicowego. W zachowanych dokumentach jego podpis obok podpisu
przedstawiciela Policji Państwowej i funkcjonariusza Laboratorium
Miejskiego towarzyszy decyzjom o cofnięciu zgody na prowadzenie herbaciarni, nakazom zmiany szyldu z „jadłodajni” na „piwiarnię”, czy liście zaleceń po rewizji sanitarno-policyjnej.
17 kwietnia 1929 roku komisja pobrała w piwiarni przy
ul. 1 Maja 20 próbkę kiełbasy. W Laboratorium Chemicznym
dokonano analizy inkryminowanego wyrobu, z której wynikało,
że wędlina oferowana w lokalu Dwojry Litelman jest zafałszowana skrobią. Magistrat na tej podstawie poprosił uprzejmie Sąd Pokoju Okręgu I o ukaranie za handel fałszowaną kiełbasą oraz zasądzenie od pani Dwojry 18 złotych na rzecz kasy miejskiej kosztów wykonania analizy.
Na liście grzechów właścicieli drobnych lokali było: utrzymanie w okropnym brudzie, sprzedawca bez fartucha, pełno śmieci

(piwiarnia, ul. Zamojska 22); brak lamperii malowanych olejno,
brak umywalki z miednicą i dzbanka na wodę oraz wieszaków na
ubrania (herbaciarnia, ul. Świętoduska 12); mała liczba spluwaczek, bufetowy bez białego fartucha, nie ma wentylatorów, brak
umywalni, czyli miednicy, mydła i ręcznika (jadłodajnia, ul. Łęczyńska 204)…
Do naszych czasów zachował się niezwykły list z 1929 roku, który lokatorzy kamienicy przy ul. Królewskiej 6 napisali do Komisji
Sanitarnej. Proszą w nim o „zaopiekowanie się” gospodą, działającą od trzech lat w ich domu. Wydaje się tam około 300 obiadów
i gorących kolacji dziennie w warunkach następujących: kuchnia
ma 6 na 2 metry, jest bez okna, wody i zlewu. Latem zupy chłodzone są w kotłach na podwórku, gdzie bawią się dzieci, lokatorzy
trzepią dywany. Tam też w miednicach studzi się kompot. Makarony i szpinak ociekają z wody wprost do rynsztoka. Mięso przywozi baba co dzień przed godz. 8 wieczór „w ohydnie brudnych
szmatach zapakowane”. Autorzy listu uważają, że brak kontroli
jest przyczyną niejednej choroby żołądkowej. Lepiej nie wnikać,
co mieli na myśli pisząc „widzimy nieraz jak te (żołądki – red.) reagują zaraz po zjedzeniu obiadu lub kolacji”.
Sąsiedzi gospody list wysłali 26 lipca. Urząd „otrzymał” 27 lipca. Przystawił pieczątkę „załatwiono”… 26 września.
jkg
19

Chełm

400 łóżek w pałacu gubernatora
Specjalnie zaprojektowane umywalki bez jakichkolwiek kurków czy kranów. Wyłożone glazurą ściany w umywalniach. Łóżka, których nie da się rozmontować ani podnieść. System wentylacji, pozwalający umieścić toaletę w salach dla chorych pozostających pod stałym dozorem. Tak 86 lat temu wyglądał Wojewódzki Komunalny Szpital Psychiatryczny w Chełmie. Został otwarty
jako drugi, nowo oddany szpital w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce

obok. Dzięki temu wykluczano poparzenie gorącą wodą. Kafelki
chroniły ściany umywalni. Tzw. ciężkie łóżka w salach obserwacyjnych zapobiegały zamachom samobójczym.
W 1934 roku w chełmskim Wojewódzkim Komunalnym Szpitalu Psychiatrycznym otwarto oddział dziecięcy (24 łóżka). Rok
później oddział leczniczo-wychowawczy dla psychonerwowych
dzieci, który stworzyła i prowadziła doktor Helena Renata Katz.
Prywatnie partnerka, później żona Ignacego Fuhrmana. Zawodowo – jego zastępca.
Sam doktor Ignacy Fuhrman, który zajmował
się
s chełmską placówką od etapu projektów niemal
m po kres jej działalności, do Chełma przyjechał
c ze Świecia.
Pochodził ze Lwowa, tam w 1913 roku skończył
c wydział lekarski. Autorzy tekstów o doktorze
przyznają,
p
że jego działalność medyczna z czasów
lwowskich
nie jest udokumentowana. Paradoksallw
nie
n więcej wiemy o drugiej stronie życia młodego
psychiatry.
We Lwowie w wyższych szkołach oraz
p
szkole
operowej uczył… harmonii i historii muzysz
ki.
k Kształcił też przyszłych nauczycieli. Na dodatek
pisał
p recenzje muzyczne do „Słowa Polskiego”. Ale
pod
p pseudonimem. Był nawet sekretarzem Komitetu
te Obchodu 100. Rocznicy Urodzin F. Chopina
n we Lwowie. Ze Lwowa na siedem lat trafił do
Świecia.
Później był Chełm.
Ś
Koniec
Wojewódzkiego Komunalnego Szpitala
K
Psychiatrycznego był tragiczny. Niemcy, którzy zlikwidowali placówkę w 1940 roku, rozstrzelali pacjentów i personel. Historycy
mówią o 435 ofiarach. Doktor Fuhrman był w tym czasie we Lwowie, do którego wrócił we wrześniu 1939 roku. Tam zginął, najprawdopodobniej około 1942 roku.
Po II wojnie pałac gubernatora i urząd gubernialny ówczesne
władze przejęły na potrzeby miejskiej służby zdrowia.
(jkg)

Jedno łóżko psychiatryczne na około 600 mieszkańców. Tak było w byłym zaborze pruskim. W byłym zaborze rosyjskim, czyli
u nas, jedno łóżko przypadało na około 4000 osób. Dlatego Polska po odzyskaniu niepodległości musiała się zająć także ujednoliceniem i usprawnieniem opieki nad psychicznie chorymi. Rozwiązaniem problemu miało być stworzenie nowych regionalnych,
wojewódzkich zakładów psychiatrycznych. Wskazano trzy miejsca: Gostynin (województwo warszawskie), Choroszcz (białostockie) i Chełm.
Placówka, która pierwszego pacjenta przyjęła w grudniu 1932 roku, została zorganizowana w obiektach, które budował dla siebie zaborca. Wybuch I wojny światowej przekreślił
plany powstania rozległej i okazałej dzielnicy
gubernialnej. Rosjanie zdążyli do stanu surowego doprowadzić zaledwie pałac gubernatora i urząd gubernialny. To właśnie tu na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku umiejscowiono projektowaną placówkę. Na początku
miała mieć 120 łóżek.
Jej organizatorem i szefem został doktor
Ignacy Fuhrman, propagator idei higieny psychicznej oraz reformator szpitalnictwa psychiatrycznego. Rozwiązania, jakie blisko 90 lat temu zastosowano w Chełmie, dziś są normą. Były
pomieszczenia do terapii zajęciowej, stworzono
salę teatralną, gdzie były przedstawienia i różne
wydarzenia dla chorych i przygotowywane przez
nich. Zadbano także o specjalistyczne wyposaFot. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
żenie. Wspominane umywalki bez kranów dziaW 1936 roku chełmski fotograf J. Wajntraub, który miał zakład „Venus” przy ul. Lubelskiej 79
łały, gdy pielęgniarz otwierał wodę używając zazrobił kilka zdjęć Wojewódzkiego Komunalnego Szpitala Psychiatrycznego.
worów umieszczonych w zamkniętych szafkach
Było to zlecenie dla krakowskiego koncernu Ilustrowany Kurier Codzienny
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Tomaszów Lubelski

Lekarz, społecznik, żołnierz
Janusz Peter (1891-1963) to zasłużony nie tylko dla służby zdrowia, ale
i dla życia społecznego i kulturalnego lekarz z Tomaszowa Lubelskiego.
Początki kariery medycznej doktora Petera zaczynają się pracą we Lwowie,
gdzie w 1923 roku ukończył studia medyczne i gdzie zajmował się również
wykładaniem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Zanim na
stałe osiadł w Tomaszowie Lubelskim, a miało to miejsce w 1927 roku, dał
się poznać jako patriota i żołnierz uczestniczący w III Powstaniu Śląskim.
Widać to było również podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, kiedy to
Peter organizuje na terenie Tomaszowa
polową
służbę zdrowia, z której korzyp
stają
s
żołnierze Armii Krajowej, Batalionów
n Chłopskich i Armii Ludowej.
W pamięci tomaszowian pozostał
głównie
jako ten, który rozbudował tog
maszowski
szpital. W 1927 roku wygrał
m
konkurs
k
i został dyrektorem miejscowego szpitala, w którym
znajdowało się tylko 25 łóżek, a po 34 latach prar
cy,
c odchodząc na emeryturę w 1961 roku, Peter zostawił
szpital
z 500 łóżkami i aż z 10 oddziałami.
s
Był nie tylko świetnym chirurgiem, ale także propagatorem
krzewienia higieny wśród mieszkańców zamojg
skich
wsi (napisał 60 prac z dziedziny chirurgii i upos
wszechniania
higieny), z tego też powodu istniejąca przy
w
obecnym
Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie biblioteo
ka
k nosić będzie jego imię.
Janusz Peter
Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chifot. ze zbiorów Bolesława Cisło
rurgicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedyczner
go
g i Traumatologicznego.
Z drugiej
dr i j zaś
z ś strony
tr n Janusz
J n z Peter
P t r był
b zagorzałym propagatorem historii ziemi tomaszowskiej.
To z jego inicjatywy powstaje w 1962 roku Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, przemianowane
po jego śmierci na Muzeum Regionalne im. Janusza Petera. Owocem jego pasji historycznej
i regionalnej była monumentalna – licząca 427 stron – wydana w Zamościu w 1947 roku
monografia pt.: „Szkice z przeszłości miasta regionalnego”. We wstępie do niej czytamy:
„Książkę tę zrodziła chęć wykazania, że w Tomaszowie Lubelskim, podobnie zresztą jak i w innych miasteczkach polskich, stosunki w dawnych czasach nie układały się tak różowo, jak o tym
błędnie mniemają niemal powszechnie. W książce tej przytaczam wiele materiału historycznego, który w walny sposób uzupełnia to, co podali Kwiatkowski i inni, a przede wszystkim Sochaniewicz, których dziełka dawno już znikły z półek księgarskich. Zresztą zachętą do wydania niniejszych szkiców było niesłabnące zainteresowanie przeszłością miasta garstki tutejszej inteligencji i poważniejszych mieszczan”.
W swoich pasjach historycznych staje się również monografistą szpitala tomaszowskiego, dawnych szpitali tego miasteczka, ale także pisze o historii orzecznictwa na ziemi tomaszowskiej. Janusz Peter uwiecznił także dzieje wojenne, a głównie działalność Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w pracy, która ze względu na tematykę mogła ukazać się dopiero w 1991 roku i nosiła tytuł: „Tomaszowskie za okupacji”. Bliska jego sercu była także
historia obozu zagłady w Bełżcu, który przecież znajdował się tak niedaleko od Tomaszowa.
Doktor Peter zajmował się także malarstwem. Namalował kilkadziesiąt
obrazów, które przekazał szpitalowi.
Znaczenie postaci doktora Petera dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego było podkreślane różnymi inicjatywami upamiętniającymi jego działalność. To w 1997 roku Szkoła Podstawowa nr 3 dostaje jego imię, a w 2010
roku Rada Miasta nadaje pośmiertnie doktorowi tytuł Honorowego Obywatela Tomaszowa Lubelskiego. Powstaje również ławeczka w centrum miasta
z postacią Petera, a w 2017 roku Kolumna Pamięci poświęcona doktorowi
przy tomaszowskim Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.
Wojciech Trybulski
(źródła: Internetowy Polski Słownik Biograficzny, Janusz Brodowski,
Doktor Janusz Peter. Społecznik i regionalista)

Od 1927 roku dyrektorem,
budowniczym, ekonomistą i lekarzem szpitala został Janusz Peter, pozostający na tym stanowisku do 1963 roku. W 1931 r. wybudowano piętro nad skrzydłem
północnym budynku, a liczbę łóżek zwiększono do 50.
Szpital posiadał 5 oddziałów:
oddział chirurgiczny, wewnętrzny, położniczy, chorób zakaźnych,
gruźliczy oraz pracownię terapii
fizykalnej, pracownię bakteriologiczno-chemiczną, pracownię
rentgenowską. Hospitalizowano
1423 pacjentów, pracownia analityczna wykonała 2190 badań, pracownia rtg 1163 prześwietleń i 166
zdjęć, pracownia terapii fizykalnej
wykonała diatermii 548 prześwietleń, lampa kwarcowa 4050 naświetleń, szpital wykonał 2 sekcje
zwłok. Opłata za pobyt szpitalny
leczonych chirurgicznie wynosiła 6
zł, dla pozostałych 5 zł. Ambulatorium szpitala bezpłatnie wykonało
960 porad i opatrunków.
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W szpitalu przy Lubartowskiej pracował też Mojżesz Zajdenman (1869-1930), który
jednak bardziej związał się ze
szpitalem św. Józefa, gdzie był
ordynatorem okulistyki. Zajdenman ukończył w 1893 r.
studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizacje zdobywał na uczelniach
medycznych w Berlinie i Petersburgu. Od 1895 r. prowadził prywatną praktykę lekarską
w Lublinie, rok później został
członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1898 r. został zatrudniony w szpitalu żydowskim na oddziale oftalmologicznym. Następnie, od 1900 r., przez 15
lat kierował oddziałem okulistycznym w szpitalu św. Józefa.
Szybko stał się jednym z najbardziej znanych lekarzy żydowskich w Lublinie.

„Kwiat polskiej
medycyny zasiada tu
społem…”
…mówiła Franciszka Arnsztajnowa w 1924
roku do lubelskich lekarzy zebranych z okazji 50-lecia Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. Poemat odczytany pełnym wzruszenia
głosem poetki i żony Marka Arnsztajna, jednego z najbardziej cenionych lubelskich lekarzy, uświetnił ten jubileusz.
Lubelskie Towarzystwo Lekarskie to organizacja założona w 1874 roku, która na przestrzeni swej wieloletniej działalności miała poważny dorobek w dziedzinie naukowej, społeczno-lekarskiej i kulturalno-oświatowej.
Poemat nagrodzono hucznymi oklaskami
i wiwatami.
aa
Franciszka Arnsztajnowa
Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

22

Nasza droga
do niepodległości
W niecały rok po upadku powstania kościuszkowskiego, 24 października 1795 r., monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemny traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni,
pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. Po upadku ces. Napoleona I, w 1815 r. na kongresie w Wiedniu zaborcy ostatecznie ustalili granice zaborów i podział ten przetrwał aż do jesieni 1918 r. Niezmienność tego podziału gwarantowało powołane Święte Przymierze, które zobowiązywało wzajemnie zaborców do natychmiastowej ingerencji wojskowej, przy jakiejkolwiek próbie zmiany
ustalonego porządku. To głównie dlatego próby odzyskania niepodległości w czasie powstania
listopadowego w 1830 r. i powstania styczniowego w 1863 r. zakończyły się klęską i potwornymi represjami w stosunku do obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nadzieja na
odzyskanie niepodległości była ściśle związana z ewentualnym wybuchem konfliktu zbrojnego
między zaborcami.
Przed wybuchem I wojny światowej Europa podzieliła się na dwa przeciwstawne bloki: Trójprzymierze – które tworzyły państwa centralne: Niemcy, Austro-Węgry i początkowo Włochy
oraz Trójporozumienie (Ententa) – które składało się z Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, a od
1915 r. dołączyły do nich Włochy. Sytuacja Polaków pod zaborami była różna. W zaborze pruskim stosowano bezwzględną germanizację, a w zaborze rosyjskim bezwzględną rusyfikację. Państwo Habsburgów było monarchią wielonarodowościową i Polacy otrzymali w niej dość dużą autonomię, pełnili najwyższe funkcje państwowe.
Na tym etapie zaborcy i ich sojusznicy nie myśleli o odbudowie państwa polskiego. Natomiast
wśród Polaków wytworzyły się dwie orientacje: prorosyjska i proaustriacka. Zwolennikiem orientacji prorosyjskiej, która chciała pozostać w ramach monarchii rosyjskiej w zamian za uzyskanie
szerokiej autonomii, był znany polityk endecki Roman Dmowski. Orientacja ta już w czasie wojny utworzyła tzw. polski legion puławski, walczący u boku armii rosyjskiej.
Orientacja proaustriacka dążyła, aby imperium Habsburgów zamienić w monarchię trialistyczną, w której Austriacy, Węgrzy i Polacy mieliby równe prawa, a do Galicji dołączono by Kongresówkę. Dowództwo austriackie wyraziło zgodę na utworzenie polskiej formacji wojskowej. I tak
powstały słynne Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, siła zbrojna, która w bohaterskich walkach przyczyniła się do odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W wyniku prowadzonych ze zmiennym szczęściem walk przez wojska niemieckie i austriackie,
władcy tych państw, chcąc pozyskać Polaków do walki z Rosją, za pośrednictwem swoich gubernatorów ogłosili w dniu 5 listopada 1916 r., akt, który w dość mglistych zarysach obiecywał utworzenie samodzielnego państwa polskiego, z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem.
Państwa Europy Zachodniej zaczęły coś mgliście mówić o utworzeniu państwa polskiego, ale
pod opieką carskiej Rosji. Sytuacja diametralnie zmieniła się po wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji, kiedy stwierdzono, że Polska, tak jak każdy naród, ma prawo do niepodległości, do
wyboru kształtu przyszłego państwa, a 29 sierpnia 1918 r. anulowano traktaty rozbiorowe. Nie
były to obietnice szczere, a Armia Czerwona wkrótce zaatakowała Polskę próbując wprowadzić
komunizm w całej Europie.
Latem 1917 r. dowództwo austriackie zażądało od legionistów złożenia przysięgi na wierność
cesarzowi. Większość legionistów odmówiła i tych internowano w obozach, a część wcielono do
armii austriackiej. Aresztowano Józefa Piłsudskiego i jego szefa sztabu Kazimierza Sosnkowskiego i osadzono ich w twierdzy w Magdeburgu. By powiększyć swoją wiarygodność wobec społeczeństwa, władze okupacyjne powołały do życia 12 listopada 1917 r. Radę Regencyjną, która
miała sprawować władzę, dość ograniczoną do czasu wyboru króla, bo Polska, kiedy straciła niepodległość, była królestwem.
W sierpniu 1917 r. w Szwajcarii powstał Komitet Narodowy Polski (KNP), który wkrótce przeniósł się do Paryża i został uznany przez państwa koalicji za jedynego reprezentanta Polski. Na czele KNP stanął polityk Narodowej Demokracji – Roman Dmowski, a współpracował
z nim słynny pianista Ignacy Paderewski oraz Maurycy hr. Zamoyski XV ordynat na Zamościu,
który w dużej mierze działalność tę finansował, ze szkodą dla swoich dóbr. Komitet miał swoich
przedstawicieli w każdym z państw zachodnich, a do jego zadań należało m. in. podjęcie starań
o utworzenie armii polskiej (Błękitna Armia – dowódca gen. Józef Haller) i opieka nad Polakami, będącymi poddanymi państw zaborczych.
Prezydent USA Woodrow Wilson 8 stycznia 1918 r. w orędziu do Kongresu przedstawił pokojowy plan zakończenia działań I wojny światowej, zasady pokojowego współżycia wszystkich
państw oraz niedopuszczenia do kolejnej wojny światowej, a do realizacji tego celu została powołana

Hersz Mandelbaum (18821944) w 1908 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie
Wrocławskim. W trakcie I wojny światowej służył jako lekarz
wojskowy w armii rosyjskiej. Po
wojnie, do 1922 r., przebywał
w Warszawie, gdzie odbył praktyki lekarskie pod kierunkiem
znakomitego neurologa Edwarda Flataua. Wrócił do Lublina i otworzył prywatny gabinet lekarski w swoim mieszkaniu przy ul. Bernardyńskiej 9.
W tym samym czasie został zatrudniony w lubelskim szpitalu żydowskim na oddziale internistycznym. Pracował społecznie, nie pobierając pensji.
Był jednym z założycieli Towarzystwa Ochrony Zdrowia.
W 1927 r. Mandelbaum zaangażował się w prace Żydowskiego Uniwersytetu Ludowego. Prowadził wykłady dotyczące położnictwa, na których poruszał również kwestie dotyczące odpowiedniego postępowania w stosunku do niemowląt
i dorastających dzieci.
W 1935 r. został mianowany na stanowisko dyrektora
szpitala żydowskiego w Lublinie. Dzięki jego zaangażowaniu w kierowanie tą placówką, szpital żydowski przed II
wojną należał do najlepszych
w kraju. Mandelbaum znacznie rozbudował placówkę, tuż
przed wojną na wszystkich oddziałach mieściło się ponad 100
łóżek i miejsc szpitalnych. Z jego inicjatywy utworzono dwa
nowe oddziały: ginekologiczny
i dziecięcy. W 1936 r. z funduszy zgromadzonych przez Gminę Żydowską przeprowadzono remont budynku szpitalnego. Wyposażono go między
innymi w elektryczne oświetlenie, centralne ogrzewanie, bieżącą zimną i gorącą wodę oraz
wyremontowaną kanalizację.
W 1937 r. oddano do użytku kuchnię, która mieściła się
w nowym obiekcie, postawionym obok budynku szpitalnego. Przed II wojną szpital zatrudniał 9 lekarzy, 7 pielęgniarek, 1 położną, 1 farmaceutkę,
10 salowych oraz 8 osób na stanowiskach administracyjnych
i gospodarczych. Lekarze mieli do dyspozycji aparat rentgenowski i aparat do elektrokardiografii.
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Przy pisaniu tekstów do dodatku wykorzystane zostały informacje z dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Historii Miasta w Lublinie, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, archiwów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, Centralnego Archiwum Państwowego, Słownika
Biograficznego Miasta Lublina, archiwalnych wydań Medicusa, publikacji: „Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939” Marta
Denys; „Lekarze” Marian Markiewicz; „Pamiętnik Jubileuszu
LTL 1874-1924”, a także z prasy z epoki.

„Marszałek Józef Piłsudski
na Kasztance”,
mal. Wojciech Kossak

Nasza droga do niepodległości

Liga Narodów. Plan Wilsona zawierał 14 punktów, z których wiele nigdy nie zostało zrealizowanych. Dla Polaków najważniejszy był punkt 13 (do powstania jego miał się przyczynić
I. Paderewski), który mówił „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, z niepodległością polityczną, gospodarczą, a integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”.
Sytuacja na frontach I wojny światowej w 1918 r., zwłaszcza po przystąpieniu do walki
USA, wskazywała, że klęska państw centralnych jest nieunikniona, a bolszewicka Rosja była w tym czasie zajęta krwawą wojną domową. Sytuacja na ziemiach polskich była skomplikowana, bo zachodziła obawa, że mogą powstawać różne, wzajemnie skonfliktowane ośrodki władzy o ograniczonym zasięgu, lekceważone przez inne państwa. Na początku października 1918 r. Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski i w swojej odezwie apelowała, aby wszyscy Polacy zjednoczyli się we wspólnym wysiłku do walki o niepodległość Polski,
w oparciu o program pokojowy prezydenta Wilsona.
Jednym z takich ośrodków nowej władzy stał się Lublin. W pałacu Lubomirskich przy placu
Litewskim został utworzony, pod przewodnictwem socjalisty Ignacego Daszyńskiego (późniejszego marszałka Sejmu), Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Rząd grupował przede
wszystkim przedstawicieli lewicy – PPS, PPSD oraz PSL „Wyzwolenie”. Udziału w tym rządzie odmówił główny działacz ludowy Wincenty Witos, który na znak protestu opuścił Lublin,
a w swoich pamiętnikach przedstawił bardzo krytyczną ocenę tej władzy: „Utworzenie tego rządu jest niesłychaną lekkomyślnością i błędem politycznym, graniczącym wprost z niepoważną
awanturą, która powinna być jak najszybciej zlikwidowana”. Władza rządu Daszyńskiego, pomimo powołania komisarzy w terenie, w praktyce ograniczała się do granic administracyjnych
Lublina. Jego program dla prawicy był zbyt czerwony, a dla organizacji rewolucyjnych za mało
czerwony. Rząd chciał wprowadzać zmiany w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. W dekretach zapowiadał m. in. 8-godzinny dzień pracy, prawo do powszechnego świeckiego nauczania,
reformę rolną, nacjonalizację przemysłu. W odczycie w 1924 r. rząd ten tak oceniał Józef Piłsudski – „Rząd lubelski” jako pierwszy zrobił historyczną próbę zrobienia rządu jednolitego na
całym obszarze Rzeczypospolitej, próbę, która jednak historycznie nie dała rezultatu”.
W dniu 10 listopada 1918 r. do Warszawy przybył z więzienia w Magdeburgu entuzjastycznie witany Józef Piłsudski. 11 listopada Rada Regencyjna oddała mu naczelne dowództwo nad
wojskiem polskim, a trzy dni później rozwiązując się, przekazała całość władzy zwierzchniej
naczelnemu wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. 12 listopada Ignacy Daszyński udał się wraz z częścią rządu do Warszawy i złożył dymisję na ręce Piłsudskiego. Na miejsce Daszyńskiego premierem został Jędrzej Moraczewski. W styczniu 1919 r. w wyniku osiągniętego porozumienia między Piłsudskim i Romanem Dmowskim, do Komitetu Narodowego Polski zostali dokooptowani przedstawiciele naczelnego wodza, zaś komitet stał się oficjalnym przedstawicielem rządu RP na paryską konferencję pokojową. Misja komitetu wygasła po podpisaniu i ratyfikacji traktatu wersalskiego.
Marszałek Józef Piłsudski wielokrotnie gościł na ziemi lubelskiej i w samym Lublinie. Pojawiał się jako: działacz PPS, dowódca I Brygady, naczelnik państwa i wódz naczelny oraz w okresie pobytu w Sulejówku, kiedy był na politycznej emeryturze. Po raz pierwszy był w Lublinie
w 1901 r., po ucieczce z Petersburga. W czerwcu 1902 r. był na VI zjeździe PPS, który odbywał się w prywatnym mieszkaniu, przy obecnej ul. Narutowicza 5. W okresie I wojny światowej w każdym roku był po kilka razy, a najdłużej w dniach 27 XI-3 XII 1916 r. Witano go
wówczas entuzjastycznie, mieszkał w luksusowym hotelu „Victoria” – przebywał w nim wielokrotnie (róg Krakowskiego Przedmieścia i ul. Kapucyńskiej), który został zniszczony przez
Niemców w dniu 9 września 1939 r. w czasie nalotu. Obecnie w tym miejscu jest plac przed
domem towarowym. Bywał również w latach 1920-24. Ostatni raz był w Lublinie w dniu
9 sierpnia 1924 r. na III Zjeździe Legionistów, zatrzymał się jak zwykle w hotelu „Victoria”.
Miasto przybrało wówczas odświętny wygląd, wszędzie powiewały flagi biało-czerwone, a witryny sklepów udekorowano portretami Marszałka. W kinie „Corso”1 największym i najpiękniejszym kinoteatrze, jak to wówczas mawiano, wygłosił odczyt –„Dziesięciolecie czynu legionowego”. Sala, która miała tysiąc miejsc, musiała pomieścić dwa tysiące słuchaczy, a wiele osób i tak się nie zmieściło. Tłumy stały przed kinem, czekając na jego przybycie. W trakcie wystąpienia Marszałek powiedział m. in. – „W momencie wybuchu wojny nikt o niepodległości nie myślał; dla nikogo to nie był cel wojny. Jedynie legioniści zachowali się inaczej.
Podjęli próbę reprezentowania narodu bez państwa na polu bitwy. Podkreślił także rolę legionów w podniesieniu godności osobistej rodaków i honoru narodowego. Marszałek przeciwstawił się określaniu czynu legionowego jako „romantycznego”, ponieważ ten termin przyjęło się uważać za synonim politycznej głupoty. A przecież cel, jaki sobie stawiali legioniści, został osiągnięty. Jest wolna Polska.
Jerzy Jakubowicz
1 Kino „Corso” mieściło się przy ul. Radziwiłłowskiej 3 i zostało zniszczone w czasie nalotu lotniczego w 1944 r. W ocalałej części budynku mieści się obecnie Lubelskie Towarzystwo Naukowe. To w tym kinie po raz pierwszy pokazano w Lublinie film kolorowy i filmy trójwymiarowe.
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