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Mówi¹
kamienie
Wystawa Muzeum Historii Medycyny WUM

Co

roku w pocz¹tkach listopada wracamy mylami
do tych, którzy odeszli, a którzy znacz¹co zawa¿yli na naszym ¿yciu  powiedzia³ prof. dr
hab. n. med. Edward Towpik, dyrektor Muzeum Historii
Medycyny WUM, otwieraj¹c 7 listopada wraz z rektorem
WUM, prof. dr. n. med. Markiem Krawczykiem, wystawê
powiêcon¹ wybitnym lekarzom, którzy zapisali siê trwale
w historii uczelni. Dla uczczenia ich pamiêci ufundowano
w ró¿nych okresach tablice pami¹tkowe i rzeby rozsiane
po wielu obiektach naukowych i dydaktycznych na terenie
miasta, i one w³anie stanowi¹ osnowê wystawy.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, przy ul. ¯wirki i Wigury 63. Jej pe³ny tytu³: Gdy
ganie pamiêæ ludzka, dalej mówi¹ kamienie, jest cytatem
s³ów Prymasa Tysi¹clecia, kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

Wspólnym motywem ukazywania postaci wielkich lekarzy
i uczonych s¹ fotogramy powiêconych im tablic, a tak¿e,
w wiêkszoci przypadków, ich w³asne wizerunki. Prof. Paszkiewicza ogl¹damy w towarzystwie kolejnego tuza medycyny  prof. Witolda Or³owskiego. Ten ostatni stworzy³ w Klinice Chorób Wewnêtrznych Szpitala Dzieci¹tka Jezus
czo³ow¹ placówkê naukow¹ i dydaktyczn¹ kraju. Wspó³organizator tajnego nauczania. Autor wielokrotnie wznawianej, omiotomowej Nauki o chorobach wewnêtrznych.
Jego imiê nadano Wojewódzkiemu Szpitalowi przy ul. Czerniakowskiej, który wspó³organizowa³. Obok wielkiego ojca
na wystawie pokazano wielkiego syna  Tadeusza Or³owskiego, za³o¿yciela Instytutu Transplantologii, absolwenta tajnych studiów medycznych podczas okupacji. Twórca polskiego programu dializoterapii otrzewnowej, póniej
 z zastosowaniem sztucznej nerki, uzyska³ patent na oryginaln¹ nerkê, tzw. arkuszow¹. Wspólnie z prof. Janem
Nielubowiczem wprowadzi³ polski program przeszczepiania nerek. Podczas okupacji w kontrwywiadzie Delegatury Rz¹du. W Powstaniu w Baszcie. By³ znanym taternikiem, odkrywc¹ nowych dróg w Tatrach, podczas okupacji
wydawc¹ podziemnego czasopisma Taternik.

Fotografie: archiwum WUM

Sporód wielu tablic wybrano g³ównie te, jak mówi³ prof.
Towpik, nieco bardziej pokryte patyn¹, a zarazem  przez
formê artystyczn¹  bêd¹ce swoistym signum temporis
epok, w których powstawa³y. S¹ wiêc m.in. tablice profesorów: Wiktora Feliksa Szokalskiego, ojca polskiej okulistyki; Józefa Celiñskiego, chemika i farmaceuty, twórcy g³ównej apteki wojskowej, inicjatora badañ polskich róde³ wód

mineralnych w Na³êczowie; W³adys³awa Krajewskiego,
ucznia Ludwika Hirszfelda, redaktora i twórcy Przegl¹du
Chirurgicznego; Antoniego Gluziñskiego, uwa¿anego za
jednego z twórców gastrologii polskiej; Antoniego Zawadowskiego, który stworzy³ polsk¹ szko³ê radiologiczno-kliniczn¹, kierowa³ Zak³adem Radiologii Centrum Wyszkolenia Sanitarnego na Ujazdowie, a podczas Powstania
Warszawskiego prowadzi³ pracowniê radiologiczn¹ we
w³asnym mieszkaniu; Ludwika Paszkiewicza, anatomopatologa, autora podrêcznika Anatomia patologiczna,
organizatora i uczestnika tajnego nauczania medycyny podczas okupacji niemieckiej.
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Dalej Mieczys³aw Micha³owicz, który w Klinice Dzieciêcej
przy ul. Litewskiej stworzy³ nowoczesn¹ szko³ê pediatrii na
poziomie europejskim; Edward Loth, anatom, antropolog,
w 1939 r. komendant Wojskowego Szpitala Okrêgowego,
wspó³organizator tajnego nauczania w Szkole Zaorskiego,
dwukrotnie wiêziony na Pawiaku, w Powstaniu szef sanitarny V Obwodu AK Mokotowa, zgin¹³ od bomby lotniczej
w punkcie opatrunkowym, z ¿on¹ i córk¹; dermatolog Franciszek Krzyszta³owicz, wspó³twórca Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, a obok jego asystent i nastêpca Marian
Grzybowski, aresztowany przez UB w 1949 r., zgin¹³ podczas
ciê¿kiego ledztwa; Wiktor Grzywo-D¹browski, twórca Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej przy ul. Oczki w 1929 r.
W czasach stalinizmu odmówi³ przewodniczenia komisji maj¹cej obarczyæ Niemców win¹ za zbrodniê w Katyniu; Adam
Gruca, naczelny chirurg Lwowskiego Okrêgu AK, w 1945 r.
zorganizowa³ w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus Centralny Instytut
Chirurgii Urazowej, inicjator utworzenia Szpitala Chirurgii
Kostnej w Konstancinie, z zami³owania rysownik, rzebiarz,
malarz; Stefan Weso³owski, chirurg Polski Podziemnej, cudem
uratowa³ siê z masakry w Szpitalu Wolskim 5 sierpnia 1944 r.,
po wojnie g³ówna postaæ polskiej urologii.
Oprócz zas³ug wielkich mistrzów przypomniano ich mniej
znane pasje pozamedyczne: literackie, plastyczne, kronikarskie, a tak¿e dowody wielkiego hartu ducha i odwagi, czego najlepszym przyk³adem jest wietne zorganizowanie tajnego nauczania.
W³¹czenie do ekspozycji tablic upamiêtniaj¹cych wa¿ne
wydarzenia w historii uczelni nada³o jej charakter szerszy
ni¿ tylko biograficzny. Na fotogramach mo¿na m.in. obejrzeæ przedwojenne wnêtrza Domu Medyków podczas uroczystoci ods³oniêcia popiersia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, d³uta znakomitego rzebiarza Edwarda Wittiga, w której
uczestniczy³ premier lekarz Felicjan S³awoj-Sk³adkowski. Na
planie miêdzywojennej Warszawy pokazano lokalizacjê szpitali i gmachów uczelni, równie¿ tych od dawna nieistniej¹cych. Na fotogramach  ciekawostki, np. tablice fundacyjne
Szpitala Dzieci¹tka Jezus z lat 18861901, znajduj¹ce siê
w dzisiejszym budynku kuchni szpitalnej.
Nieocenion¹ pomoc w tworzeniu wystawy, za któr¹ dziêkowa³ prof. Towpik, okaza³y te¿ rodziny wielkich osobistoci
i dawni pracownicy uczelni, przekazuj¹c informacje, ryciny
i dokumenty.
 Dla celów wystawy  powiedzia³ prof. Towpik  wykorzystalimy jedynie niektóre archiwalia, ale wszystkie trafi³y do
naszych zbiorów. Jest to wyranie rysuj¹cy siê trend  Muzeum Historii Medycyny WUM przyjê³o rolê darzonego zaufaniem depozytariusza archiwów historyczno-medycznych
w Warszawie. Ü
Ewa Dobrowolska
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Co by³o, nie wróci i szaty rozdzieraæ by
pró¿no. Có¿, ka¿da epoka ma w³asny obyczaj i ³ad. A przecie¿ mi ¿al...  piewa³
Bu³at Okud¿awa, który w drzwiach siê ju¿
nie pojawi, podobnie jak Adolf Szyszko-Bohusz, genialny architekt i konserwator
zabytków dwudziestolecia miêdzywojennego, którego wystawê rysunków, projektów, zdjêæ z realizacji otwarto w Muzeum
Narodowym w Krakowie. To On de facto
po I wojnie wiatowej, jako generalny konserwator Wawelu, wykreowa³ jego dzisiejszy kszta³t, po wyrwaniu zabytku z r¹k austriackiego zaborcy. To z Jego inicjatywy
powsta³ w 1921 r. fundusz upamiêtniony cegie³kami wmurowanymi w mur od strony Bramy Herbowej. To Jemu S³owacki zawdziêcza swój sarkofag, a Pi³sudski swoj¹ kryptê.
A lista Jego osi¹gniêæ w Warszawie tak¿e jest znacz¹ca.
Wystarczy wymieniæ nadzór nad renowacj¹ Grobu Nieznanego ¯o³nierza, wspó³udzia³ w odnowieniu Zamku Królewskiego oraz £azienek. Jeszcze jeden epizod warto wspomnieæ. To On jeden, i nikt ju¿ po Nim, podniós³ rêkê na
austriackie koszary, burz¹c ich znaczn¹ czêæ, a po II wojnie postulowa³ rozebranie siedziby generalnego gubernatora Hansa Franka, postawionej w miejsce dawnych stajni.
Ale teutoñski obiekt okaza³ siê nazbyt po¿yteczny. A piszê
o tym, bo takich ludzi brak mi szczególnie. No powiedzcie
Pañstwo sami, którego ministra zdrowia po 1945 r., poza
Zbigniewem Relig¹, wspominacie z rozrzewnieniem? Tylko, czy kto skorzysta³ z pomys³ów Religi? A przecie¿ Jego
projekt sieci szpitali publicznych na wzór amerykañski nie
straci³ na aktualnoci.
Warto mo¿e zaryzykowaæ pytanie do czytelników o listê
wielkich reformatorów ochrony zdrowia. Znacznie ³atwiej
by³oby na pewno o ranking najwiêkszych lekarzy.
22 listopada 2013 r. odby³ siê w Krakowie XXXII Okrêgowy
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. W wymiarze personalnym wygra³ wyranie prof. Andrzej Matyja, prezes VI kadencji, uzyskuj¹c ogromn¹ przewagê nad rywalem (167/60).
W wymiarze ideowym, mimo obszernej listy sukcesów ustêpuj¹cej ORL, trudno przemilczeæ pytanie, postawione ca³ej
korporacji przez jedn¹ z delegatek: dlaczego z nale¿¹cych do
krakowskiej OIL 15 tys. lekarzy do wyborów nie przyst¹pi³o
w ogóle 10 tys.? Podobne proporcje, a nawet gorsze, by³y
w ca³ym kraju. Takie s¹ te¿ proporcje w wyborach powszechnych do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu, Senatu i rad
samorz¹dowych. Nie chcemy demokracji. Lepszy bat...
Podsumowanie dorobku VI kadencji krakowskiej OIL wykracza poza rozmiar tego tekstu, ale trzy fakty trzeba odnotowaæ. W 2011 r. odzyska³a swoj¹ siedzibê w centrum miasta,
znacjonalizowan¹ stalinowskim dekretem w 1950. W 2013 r.
by³a organizatorem wiatowego Kongresu Polonii Medycznej, z udzia³em oko³o 900 goci z zagranicy. W tym samym
czasie wiêci³a te¿ jubileusz swego 120-lecia, bowiem
w lipcu 1893 we Lwowie i Krakowie powsta³y pierwsze na
ziemiach polskich izby lekarskie: Zachodnio- i Wschodniogalicyjska. Stosowny album upamiêtni³ rocznicê.
Na koniec zapytam sentencjonalnie: czy w nowym roku bêdzie reforma ochrony zdrowia, któr¹ postuluj¹ wszystkie partie? Przypuszczam, ¿e wobec takiej zgodnoci, nie bêdzie. Ü

Wasz Cyrulik z Rynku G³ównego
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