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Prof. dr hab. Tomasz Bączek
Gdańsk – GUMed

PRZEDMOWa PROREKTORa DS NaUKI
GDAńSKIeGo uNIWeRSytetu MeDyCzNeGo

„W pokoju panował półmrok, ponieważ sędzia był miłośnikiem półmroku. Jego my-
śli, zwykle niedokończone i mgliste, niechętnie wpadały w pułapkę światła. Wszystko 
na świecie jest ciemne i niejasne, a sędzia lubił zgłębiać świat, przeto siadywał zwykle 
w kącie ogromnego salonu, w fotelu na biegunach, z głową odchyloną ku tyłowi, tak 
aby myśli kołysały się łagodnie w rytm fotela, wprawianego w ruch lekkim dotykiem 
stopy, raz lewej, raz prawej. Na stopach miał pantofle filcowe do kostki, zapinane na 
metalową haftkę. Haftki błyszczały niebieskawo na tle dywanu, gdy padało na nie świa-
tło lampy, ocienionej abażurem.”

Tak rozpoczyna się najwybitniejsza powieść Andrzeja Szczypiorskiego – „Począ-
tek”, książka trafiająca do serca i do rozumu, pełna delikatności i niezrównanej siły 
wyrazu. Andrzej Szczypiorski pytany, dlaczego powieść ta wywołuje tak znaczący re-
zonans w odbiorze świata, mówił, że nie sposób na to odpowiedzieć, bo to jest właśnie 
sekret sukcesu. A w każdy sukcesie jest też element tajemnicy. I dlatego też tak trudno 
dowieść, że rzeczywistość jest do końca poznawalna i poddaje się w pełni naszemu 
krytycznemu umysłowi.

Joseph Conrad pisał, że trzeba „wymierzać sprawiedliwość widzialnemu światu”, 
i że jest to pierwszy obowiązek literatury. Ale wiemy, że literatura (w tym też i ta nasza 
– wybitnie często medycznie specjalistyczna) mówi o pewnych tajemnicach i zagad-
nieniach, których być może nigdy nie rozwiążemy do końca. Myślę, że Szczypiorski 
miar rację, mówiąc, że słowo zostało nam dane, abyśmy wciąż od nowa podejmowali 
próby objaśniania świata. 

Wielki zaszczyt to dla mnie napisanie przedmowy do kolejnego numeru „Forum Bi-
bliotek Medycznych”. Zaszczyt – bo to przecież Państwo są największymi depozytariu-
szami słowa tego świata; jako że biblioteki i ich zbiory służą zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego oraz organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury. 
Dlatego też z tak wielką przyjemnością obserwuję także rozwój wydawnictwa „Forum 
Bibliotek Medycznych” będącego cennym źródłem informacji o działalności tak wielu 
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bibliotek naukowych oraz platformą wymiany informacji dla pracowników tych insty-
tucji. I dlatego byliśmy tak wielce radzi, gdy wspólnie z Jego Magnificencją prof. dr. 
hab. Januszem Morysiem, rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mieliśmy 
okazję gościć Państwa podczas 33. Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, 
którą Biblioteka Główna naszej Alma Mater organizowała w Gdańsku w dniach 7-9 
września 2015 roku.

Gratuluję organizatorom Konferencji z Panią Dyrektor Anną Grygorowicz na czele, 
którzy podejmowali uczestników zjazdu w naszym mieście. Wierzę, że Konferencja 
miała udany przebieg: zwieńczony sukcesem zawierającym element tajemnicy... Dzię-
kując, życzę efektywnego i inspirującego korzystania z wiedzy pozyskanej podczas 
obrad, podsumowanej teraz w „Forum Bibliotek Medycznych”, przyczyniając się do 
jeszcze bardziej dzielnego stawiania czoła wszechogarniającego nas coraz bardziej 
morza informacji.
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM

SZESNaSTY NUMER
FoRum bIblIoTEk mEdyCznyCh

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest wydawcą od 2008 roku półrocznika pt.: Fo-
rum Bibliotek Medycznych / Medical Library Forum (ISSN 1899-5829, e-ISSN 2450-
0437). Czasopismo ma zasięg ogólnopolski i międzynarodową Radę Programową. Jest 
recenzowane przez profesorów z różnych uczelni. W 2015 roku uzyskało 7 pkt Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukazuje się zarówno w wersji drukowanej 
w nakładzie 300 egzemplarzy, jak elektronicznej na platformie Łódzkiej Regionalnej 
Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra) oraz na stronie internetowej 
Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (http://fo-
rum.bg.umed.lodz.pl/).

W drugim numerze rocznika (16) 8 za 2015 rok zostało ogłoszonych drukiem 40 
artykułów poświęconych: dydaktyce, bibliotekarstwu, bibliografii, informacji nauko-
wej, historii medycyny i farmacji, hospicjom, biografii lekarzy i farmaceutów, konfe-
rencjom naukowym z Gdańska, Lublina i Wrocławia. Zamieszczono również serwis 
fotograficzny. 

Autorami są profesorowie (Zbigniew B e l a , Ryszard W. G r y g l e w s k i , Czesław 
J e ś m a n ), doktorzy (Scholastyka B a r a n , Marian B u t k i e w i c z , Anna C e l n i k , 
Wojciech G i e r m a z i a k , Iwona J a n i c k a , Krzysztof K o p o c i ń s k i , Zbigniew 
K o p o c i ń s k i , Jolanta P r z y ł u s k a , Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń -
s k a , Monika Z a m a c h o w s k a ), magistrzy (Ewa B e d n a r s k a , Katarzyna B i -
k o w s k a , Renata B i r s k a , Halina B o n a t o w s k a , Anna B r u d n i k , Aleksandra 
C h a l i ń s k a , Anna C y m b o r , Agnieszka C z a r n e c k a , Emilia C z e r n i e j e w -
s k a , Marek D u b i ń s k i , Katarzyna F a l o w , Małgorzata G o r c z e w s k a , Anna 
G r y g o r o w i c z , Roma H a j d u k , Bolesław H o w o r k a , Agnieszka J a k u b o w -
s k a , Katarzyna J a w o r s k a , Katarzyna Karkutt-M i ł e k , Magdalena K o t l a -
r e k - N a s k r ę t , Witold K o z a k i e w i c z , Piotr K r a j e w s k i , Elżbieta K r a -
s z e w s k a , Anna K r z y ż e l e w s k a - K o w a l e w s k a , Magda M a ł k o w s k a , 
Agnieszka M i l e w s k a , Mirosława M o d r z e w s k a , Anna R a d o m s k a , Edyta 
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R o g o w s k a , Ewelina R y b k a , Justyna S e i f f e r t , Maria S z y m a n o w s k a -
D u n a j k o , Irmina U t r a t a , Krzysztof  W ł o d a r c z y k , Jadwiga Wo j t c z a k , 
Alicja Wo ź n i a k o w s k a , Przemysław Z i e l i ń s k i , Anna Z i e n t a r s k a ) i le-
karze – doktoranci (Adam B r z u c h a l s k i , Paweł K l o c e k , Maciej P l i s z k i e -
w i c z , Monika P l i s z k i e w i c z ), którzy reprezentują uczelnie akademickie, in-
stytut naukowo-badawczy, Fundacje, Hospicja, należą do nich: Gdański Uniwersytet 
Medyczny, Politechnika Wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie oraz 
Oddziały terenowe GBL w Koszalinie, Opolu, Radomiu i Zielonej Górze.

Tematyka artykułów dotyczyła: anglojęzycznych studentów zagranicznych, Pol-
skiej Bibliografii Naukowej, spisu bibliograficznego dra Zenobiusza Michała B e d -
n a r s k i e g o , bibliometrii, Internetu, zasobów elektronicznych, standardów COUN-
TER i SUSHI, serwisów WWW, statystyk, Open Access, mediów społecznościowych, 
ekosystemu, cyberprzestępczości, sieci e-systemów, rozpraw doktorskich, konwersji 
baz danych do systemu Aleph, bibliotekarzy dyplomowanych, dziejów medycyny i far-
macji w Wilnie i na Wileńszczyźnie, filozoficznego ujęcia medycyny przez Stanisława 
T e r z e b i a t o w s k i e g o , historii farmacji w ujęciu Jana Fryderyka Wo l f g a n g a 
i Józefa S a w i c k i e g o , początków medycyny – prof. dr August B e c u , alkoholizmu, 
epidemii cholery, jaglicy, kiły, szpitalnictwa, aptekarstwa, wojskowej służby zdrowia, 
książek medycznych w Koszalinie, hospicjów , wolontariatu i biografistyki. Przedsta-
wiono sylwetki i działalność: dr Zenobiusza B e d n a r s k i e g o  (1923-2014), płk dr 
Nikodema B u t r y m o w i c z a  (1890-1953), ppłk dr Kazimierza M a c i e j e w s k i e -
g o  (1897-1940), płk dr Jana Marii P i ó r o  (1887-1940), inż. dr  Leopolda S k u l -
s k i e g o   (1877-1940) i dr Adolfa T o c h t e r m a n a  (1892-1955).

Jestem bardzo wdzięczny prof. dr hab. Tomaszowi B ą c z k o w i , Prorektorowi ds. 
Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego , za łaskawe napisanie „Przedmowy” do 
Forum Bibliotek Medycznych. 

Uprzejmie dziękuję prof. dr hab. Barbarze S o s i ń s k i e j - K a l a c i e , Kierowni-
kowi Katedry Informatologii, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, za zrecenzowanie kolejnego numeru półrocznika.

Zachęcam Szanownych Państwa, zainteresowanych profilem naszego periodyku, do 
nadsyłania artykułów, sprawozdań i innych materiałów do Łodzi w terminie do połowy 
2017 roku, ponieważ od rocznika 11 za 2018 rok, nasze czasopismo będzie redagowane 
przez mgr Irminę U t r a t ę , dyrektora Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, gdzie zostanie przekazana Redakcja Forum Bibliotek Medycznych.
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NEED MY HELP? – STUDENCI ENgLISH DIvISION
 W BIBLIOTEKaCH POLSKICH UCZELNI MEDYCZNYCH

BADANIA WIeloośRoDKoWe

Streszczenie

Postępująca globalizacja sprawia, że z roku na rok zwiększa się liczba polskich studentów wybierających 
naukę w innych krajach, do Polski zaś coraz liczniej przybywają studenci zagraniczni, którzy stanowią znaczącą 
grupę użytkowników naszych akademickich bibliotek. Skierowana do nich oferta edukacyjna nakłada na biblio-
teki dodatkowe obowiązki, polegające na rozpoznawaniu oczekiwań informacyjnych tejże grupy czytelników, 
udostępnianiu im odpowiedniej literatury oraz wyeliminowaniu ewentualnych barier na linii student-bibliote-
karz. Ta sytuacja sprawia, że biblioteki akademickie, będące przestrzenią nauki, są również miejscem spotkań 
wielu kultur. Niestety, kontakty te nie zawsze są wolne od braku zrozumienia, wzajemnych uprzedzeń czy 
stereotypów. W ubiegłorocznych badaniach próbowaliśmy dociec źródeł problemów adaptacyjnych studentów 
English Division GUMed. W następstwie przedstawionych na XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Me-
dycznych wyników zrodziła się potrzeba dalszych, tym razem wieloośrodkowych badań, na podstawie których 
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy obecność studentów English Division nadal jest wyzwaniem dla 
polskich bibliotek medycznych i co możemy zrobić, aby stworzyć im lepsze warunki do studiowania i adaptacji 
na naszych uczelniach.

Abstract

Progressing globalization causes a year-on-year increase in the number of Polish students choosing the edu-
cation in other countries, whereas more and more overseas students are coming to Poland who constitute a con-
siderable user group of our academic libraries. The presence of foreign students at our universities impose ad-
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ditional duties on libraries, such as recognition of their needs, enabling them an access to the relevant literature 
and eliminating possible barriers between student and librarian. This situation makes academic libraries, being 
a place for learning, also a meeting place for many cultures. Unfortunately, these contacts are not always free 
of a lack of understanding, mutual prejudice or stereotypes. In the last year’s surveys we tried to investigate 
sources of adaptive problems arising among English Division Students of GUMed. In consequence of the re-
sults presented during the 32-nd Annual Polish Medical Libraries Conference the need for research in form of 
multicentre surveys has been identified. We will try to answer the question whether English Division students 
are still challenge for Polish medical libraries and what we can do at our universities to create for these students 
conditions for adaptation and for studying.

Migracje międzykulturowe

Przemiany społeczno-polityczne, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku 
sprawiły, że żyjemy w czasach wolności i otwartych granic. W związku z tym coraz więcej 
osób decyduje się na emigrację w celach zarobkowych lub edukacyjnych.

Pierwsze migracje miały miejsce już w XIX wieku. Jednak po 1 maja 2004 roku, kiedy 
to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, odnotowano szczególny wzrost liczby osób, które 
zdecydowały się rozpocząć pracę lub studia poza krajem zamieszkania. Z jednej strony 
zwiększyła się liczba przedsiębiorczych Polaków, którym udało się pokonać barierę kosz-
tów i wyjechać na studia za granicę, z drugiej - wyraźnie wzrosła liczba cudzoziemców 
podejmujących studia w Polsce (w ciągu ostatnich 10 lat niemal pięciokrotnie). Obecnie 
w naszym kraju studiuje ponad 46 tysięcy obcokrajowców1.

Co sprawia, że obcokrajowcy coraz chętniej wybierają studia w Polsce w tym o profilu 
medycznym? Jak sami mówią, u siebie często nie mają szans na takie studia i deklarują: 
Żeby dostać się na studia w Szwecji, trzeba mieć same celujące oceny, a nawet wtedy nie 
ma pewności. W Polsce są egzaminy i to jest dobre.2 Obcokrajowcy za studia medyczne 
w naszym kraju płacą około 40 tysięcy złotych za rok akademicki, ale zgodnie przyznają, 
że nie są to dla nich zbyt wysokie kwoty. Doceniają w Polsce zarówno dobrą jakość studiów 
medycznych, jak i niskie koszty utrzymania.

Wielokulturowość polskich uczelni

Wielokulturowość (ang. multiculturalism) oznacza współistnienie w określonej prze-
strzeni społecznej grup o różnym pochodzeniu, reprezentujących różne tradycje kulturo-
we.3 

1 Por.: Over 46 000 international students in Poland  [online]. [dostęp: 12 VIII 2015]. Dostępny w World 
Wide Web: <http://www.studyinpoland.pl/en/index.php/news/40-over-46-000-international-students-in-
poland> 

2 Ilona Godlewska: Szwedzi w Trójmieście. Studiują medycynę. Gazeta Wyborcza: Magazyn Trójmia-
sto 30 I 2015 s. 12

3 Por.: Radosław Muniak, Mateusz Skrzeczkowski ; A. Zeidler-Janiszewska (red.): Definicje 
[online]. [dostęp: 29 V 2015]. Dostępny w World Wide Web: <http://dialog2008.pl/index.php?page=ar-
t&artid=265>
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W przeszłości, pod wpływem terytorialnego formowania się struktur państwowych, 
do spotykania i współistnienia przedstawicieli różnych kultur dochodziło już od począt-
ku państwowości polskiej.4 Pierwotnie przyczyną takich spotkań były często przymu-
sowe migracje, warunkowane toczącymi się wojnami i korzyściami ekonomicznymi. 
Obecnie, w czasach pokoju, wolności i otwartych granic, ludzie najczęściej wyjeżdżają 
w celach zarobkowych. Jednak coraz więcej osób młodych decyduje się również na 
edukację poza granicami swojego kraju. Można powiedzieć, że większa mobilność 
młodzieży stała się znakiem rozpoznawczym dzisiejszych czasów. 

Migracje edukacyjne nakładają dodatkowe obowiązki na uczelnie, które decydu-
ją się przyjąć studentów zagranicznych. W ten sposób zobowiązują się nie tylko do 
przygotowania atrakcyjnej oferty studiów w języku angielskim i rozbudowywania 
jej, lecz także do wychowywania studentów w poszanowaniu innych tradycji i kultur, 
uwrażliwiania ich na „inność” przy jednoczesnym uświadamianiu własnej tożsamości 
kulturowej oraz do kształtowanie wśród nich umiejętności rozwiązywania problemów 
w społeczności wielokulturowej. 

Pobyt za granicą jest zawsze źródłem ogromnego stresu dla osób wyjeżdżających. 
Jak pisze Magdalena Kapela: Znalezienie się w nowym miejscu, styczność z inną kul-
turą, nieznajomość nowych zasad, języka może prowadzić do wielu nieporozumień. Po 
przyjeździe uświadamiamy sobie, że „oni” inaczej interpretują nasze zachowanie, sło-
wa, że mają inne tempo działania, inaczej myślą, coś innego może być dla nich priory-
tetem. To wszystko sprawia, że studenci mogą czuć się wyobcowani, bezradni i odczu-
wać tęsknotę za domem.5 Na szczęście osoby przebywające na studiach za granicą mają 
obecnie łatwiejszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi dzięki portalom społecznościowym 
i komunikatorom internetowym, które pozwalają im chociażby częściowo złagodzić 
poczucie samotności. Duże znaczenie mają tutaj również procesy akulturacyjne, któ-
rym podlegają studenci międzynarodowi. W literaturze przedmiotu nazywani są oni 
pobytowcami (sojourners), czyli osobami, które dobrowolnie wyjeżdżają za granicę 
w określonym celu i na określony czas.6 Procesy akulturacyjne były przedmiotem wie-
lu badań. Najnowsze z nich mówią, że im częstsze są kontakty emigrantów z kulturą 
gospodarzy i jej przedstawicielami, tym większa jest satysfakcja z pobytu w danym 
kraju i łatwiejsza adaptacja społeczno-kulturowa.7 Dużym wsparciem dla studentów 
zagranicznych jest także grupa cudzoziemców o międzynarodowym składzie, nazy-
wana w literaturze buforem wielokulturowym, której członkowie potrzebę kontaktów 

4 Por.: Andrzej Rykała:  Wprowadzenie. Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspekty-
wy geografii politycznej i historycznej. Stud.  Geogr. Polit. Hist. 2013 T. 2 s. 7-10

5 Magdalena Kapela: Poczucie samotności u polskich studentów za granicą. Forum Oświat. 2014 nr 
1 s. 150

6 Por.: Monika Biłas-Henne, Paweł Boski : Bufor wielokulturowy. Psych. Społ. 2014 T. 9 z. 2 s. 180
7 Tamże, s. 180
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społecznych realizują głównie wewnątrz tejże grupy.8 Autoteliczny charakter buforu 
wielokulturowego, pełniącego funkcje ochronną i wspierającą, sprawia, że przebywa-
nie w nim jest wartością samą w sobie. Dzięki niemu obcokrajowcy mają poczucie 
przynależności do jednej grupy oraz świadomość wspólnych celów.

W literaturze zwraca się uwagę, że najwięcej trudności studentom zagranicznym 
sprawia biurokracja oraz język polski, który oceniają jako trudny i poznają go jedynie 
na poziomie podstawowym. Nieznajomość języka lokalnego, niemożliwość wyrażenia 
przy jego pomocy swoich potrzeb może u nich potęgować poczucie samotności, czyli 
tęsknotę za tym, co znajome – za najbliższymi i dobrze znanym językiem ojczystym. 

 Z drugiej zaś strony, jak pisze Maria Rółkowska: znajomość języka polskiego nie 
jest dla nich warunkiem koniecznym do swobodnego funkcjonowania w naszym kraju 
w przestrzeni życia społecznego i publicznego.9 Język polski jedynie ułatwia im kon-
takty z Polakami, w tym głównie z osobami starszymi, które nie znają języka angiel-
skiego. Jednak to język angielski jest ich głównym narzędziem komunikacji między-
kulturowej.

Dialog międzykulturowy

W myśl filozofii dialogu, zwanej również „filozofią spotkania” lub „filozofią in-
nego”, warunkiem zaistnienia dialogu jest spotkanie z drugą osobą, czyli z Innym. 
Według Martina Bubera – twórcy filozofii dialogu dialog stanowi podstawę filozofii 
w ogóle, gdyż jest jedyną efektywną formą trwałej komunikacji, w przeciwieństwie do 
jednostronnego, a zatem stronniczego wyrażania poglądów.10 Dialog to coś więcej niż 
wymiana poglądów, krytyka, spór czy kłótnia. Stanowi on podstawę wzajemnego ucze-
nia się od innych i z innymi oraz współdziałania, a więc może być źródłem niezwykle 
cennej wiedzy o wartościach wyznawanych przez innych i kultury, którą reprezentują. 
Dialog nie polega na przekonywaniu innych do swoich racji, lecz na próbie zrozumie-
nia, dzięki czyjejś odmiennej perspektywie, wszystkiego tego, co dotychczas nam się 
wymykało lub pojmowaliśmy inaczej. 

Jednak, aby dialog był w ogóle możliwy, konieczne jest zlikwidowanie istniejących 
między ludźmi napięć. Ich przyczyną są zwykle różnego rodzaju stereotypy oraz brak 
tolerancji, czyli nieuznawanie prawa innych osób do przekonań, postaw i zachowań 
innych niż nasze własne lub nawet sprzecznych z nimi. Bywa, że uprzedzenia te, w tym 
bezkrytyczne podejście do stereotypów, m.in. etnicznych, którym często towarzyszą 

8 Tamże, s. 180.
9 Maria Rółkowska: Uczenie się i postrzeganie języka polskiego oraz kultury polskiej przez studentów 

programu Erasmus jako aspekt komunikacji międzykulturowej. Media – Kultura – Kom. Społ. 2013 nr 9 
s. 73

10 Radosław Muniak,  Mateusz Skrzeczkowski ; A. Zeidler-Janiszewska (red.), dz. cyt. [dostęp: 
29 V 2015]. Dostępny w World Wide Web: <http://dialog2008.pl/index.php?page=art&artid=265>.
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narastające w społeczeństwie nastroje nacjonalistyczne, przekształcają się w ksenofo-
bię, czyli strach przed nieznajomymi (gr. ksenós – obcy oraz phóbos – strach), a nawet 
wrogość i przesadne wyrażanie niechęci wobec nich.11 

Prowadzenie dialogu międzykulturowego, propagowanie postawy aktywnej tole-
rancji, traktującej odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia, oraz upo-
wszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach 
kulturowych – są najważniejszym zadaniem edukacji międzykulturowej. Jednym z jej 
ważnych efektów jest umiejętność przekształcania sytuacji konfliktowych w sytuacje 
współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących różne tradycje kul-
turowe.12 

Rola bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym

Biblioteka jako centrum kulturalno-informacyjne, otwarte dla wszystkich kręgów 
kulturowych, może pełnić funkcję wspierającą, aktywizującą i integrującą osoby z róż-
nych środowisk. Szczególnie w mniejszych ośrodkach, gdzie często bywa wręcz jedy-
nym miejscem spotkań, wymiany myśli, nauki i rozrywki. W związku z tym biblioteka 
powinna podejmować działania integrujące, podkreślając przy tym korzyści płynące 
z wielokulturowości, takie jak: bogactwo kultur, wymiana doświadczeń, dialog spo-
łeczny, poszanowanie godności drugiej osoby, akceptacja odmienności, wzmocnienie 
tożsamości narodowej oraz dostęp do literatury w językach świata.13

Biblioteka wspierająca działania na rzecz wielokulturowości powinna także: 
zapewniać usługi dostosowane do potrzeb czytelników pochodzących z róż-• 
nych kultur, również z wykorzystaniem nośników cyfrowych i multimediów,
zapewniać dostęp do źródeł i zasobów bibliotecznych nie tylko w języku pol-• 
skim, 
opracowywać materiał informacyjny i marketingowy, który zachęci do korzy-• 
stania z biblioteki obcojęzycznych użytkowników.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów ED polskich uczelni medycz-
nych

Pod koniec roku akademickiego 2013/14 przeprowadzono badania ankietowe wśród 
studentów English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich wyniki w for-
mie referatu zaprezentowano w roku ubiegłym na XXXII Konferencji Problemowej 
Bibliotek Medycznych w Warszawie. Spotkały się one z zainteresowaniem środowi-

11 Por.: Ksenofobia. W: Wikipedia, wolna encyklopedia [online]. [dostęp: 2 VI 2015]. Dostępny w World 
Wide Web: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksenofobia>

12 Radosław Muniak,  Mateusz Skrzeczkowski ; A. Zeidler-Janiszewska (red.), dz. cyt. [dostęp: 
29 V 2015]. Dostępny w World Wide Web: <http://dialog2008.pl/index.php?page=art&artid=265>

13 Beata Molendowska: Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym. II 
Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia). Wrocław 2010 
s. 167
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ska i stały inspiracją do przeprowadzenia kolejnych, tym razem wieloośrodkowych 
badań, w których wzięli udział studenci zagraniczni ze wszystkich polskich uczelni 
medycznych. Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została wy-
brana do koordynowania badania, przeprowadzenia analizy otrzymanych odpowiedzi 
i przedstawienia wyników na tegorocznej XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych.

W wieloośrodkowych badaniach studentów obcokrajowców wzięły udział bibliote-
ki uczelni medycznych z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy, Białegostoku, Byd-
goszczy, Olsztyna, Wrocławia, Szczecina, Łodzi i Lublina [wykr. 1]. Badania zostały 
przeprowadzone na terenie bibliotek oraz innych jednostek uczelni.

Jako narzędzie do przeprowadzenia badań przyjęliśmy ankietę. Kwestionariusz au-
torski w języku angielskim przygotowaliśmy i skonsultowaliśmy z bibliotekami, które 
zadeklarowały udział w badaniach. Miała ona postać drukowaną i zawierała 19 pytań, 
w tym: 3 złożone, po 2 otwarte i wielokrotnego wyboru. Planując badania zakładali-
śmy, że z każdego ośrodka otrzymamy po 60 ankiet. Niestety tak się nie stało.

Wykr. 1. Udział procentowy ankiet z poszczególnych ośrodków biorących udział w badaniach

Łącznie w badaniu wzięło udział 443 studentów medycyny. Najwięcej, bowiem po 
60 ankiet wypełnili studenci z Gdańska, Warszawy oraz Olsztyna. Niewiele mniej (po-
nad 50 kwestionariuszy) otrzymaliśmy ze Szczecina, Bydgoszczy, Białegostoku oraz 
Poznania. W analizach porównawczych otrzymane 2 ankiety z Lublina nie były brane 
pod uwagę.
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Wykr. 2. Struktura ankietowanych pod względem płci

Wśród respondentów kobiety stanowiły 51%, a mężczyźni 44%, 5% pominęło to 
pytanie [wykr. 2].

Wśród badanych dominowali studenci pierwszych 3 lat [wykr. 3] i stanowili łącznie 
72% wszystkich badanych (33% z I roku, 23% - II roku, 16% - III roku). Co piąty an-
kietowany studiował na wyższych latach.

Wykr. 3. Rok studiów respondentów
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kraj pochodzenia ilość osób z danego kraju % ankietowanych z danego kraju

Norwegia 136 30,70%
Szwecja 101 22,80%

Arabia Saudyjska 33 7,45%
brak odpowiedzi 29 6,55%

Niemcy 24 5,42%
USA 18 4,06%

Polska 16 3,61%
Malezja 12 2,71%
Kanada 10 2,26%
Indie 6 1,35%

Finlandia 6 1,35%
Tajwan 5 1,13%

Wielka Brytania 5 1,13%
Nigeria 4 0,90%

Wyspy Owcze 3 0,68%
Rosja 3 0,68%
Irak 3 0,68%

Anglia 3 0,68%
Chiny 3 0,68%

Irlandia 2 0,45%
Izrael 2 0,45%

Włochy 2 0,45%
Sudan 2 0,45%

Holandia 2 0,45%
Ukraina 2 0,45%

Sri Lanka 2 0,45%
Portugalia 1 0,23%
Bahrajn 1 0,23%
Jordania 1 0,23%
Dania 1 0,23%

Kazachstan 1 0,23%
Hiszpania 1 0,23%

Iran 1 0,23%
Meksyk 1 0,23%
Australia 1 0,23%

Tab. 1. Liczba respondentów z danego kraju
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Badani studenci pochodzili z 34 krajów i przeszło połowę z nich stanowili Norwe-
gowie i Szwedzi [tab. 1]. Część pochodziła z Arabii Saudyjskiej (ponad 7%), Niemiec 
(ponad 5%), Stanów Zjednoczonych (4%), a także z Malezji, Kanady oraz Polski (stu-
denci polskiego pochodzenia studiujący w trybie anglojęzycznym). 29 osób (stanowią-
cych niecałe 7 % respondentów) nie ujawniło w ankiecie swojej narodowości.

Studenci eD w bibliotekach polskich uczelni medycznych – analiza ankiet

Z naszej codziennej praktyki wynika, że studenci obcojęzyczni stanowią znaczącą 
grupę użytkowników akademickich bibliotek. Chcąc to potwierdzić, zapytaliśmy ich, 
jak często odwiedzają bibliotekę i ile spędzają w niej czasu [wykr. 4]. Aż 60% bada-
nych jest w bibliotece codziennie (20%) lub prawie codziennie (40%). Kolejne 23% 
przychodzi do niej kilka razy w miesiącu i jedynie 17% ankietowanych odwiedza bi-
bliotekę rzadziej niż raz w miesiącu (14%) lub nigdy w niej jeszcze nie było (3%).

Wykr. 4. Częstotliwość odwiedzin w bibliotece

Blisko 60% ankietowanych zadeklarowało, że spędza w niej każdorazowo od 2 do 
5 godzin, a 2/5 studentów w badanej grupie jest w niej dłużej niż 6 godzin dziennie 
[wykr. 5]. 
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Wykr. 5. Liczba godzin spędzanych jednorazowo w bibliotece

 
codziennie kilka razy 

w tyg.
kilka razy 

w miesiącu
kilka razy 
w roku nigdy brak 

odp.

BIAŁYSTOK 15% 38% 34% 11% 2% 0%
BYDGOSZCZ 20% 37% 28% 13% 2% 0%
GDAŃSK 30% 50% 10% 5% 3% 2%
KATOWICE 20% 27% 20% 27% 7% 0%
ŁÓDŹ 0% 8% 8% 67% 17% 0%
OLSZTYN 10% 45% 23% 18% 3% 0%
POZNAŃ 16% 28% 26% 24% 4% 2%
SZCZECIN 30% 36% 21% 7% 6% 0%
WARSZAWA 20% 52% 20% 8% 0% 0%

WROCŁAW 17% 44% 33% 0% 6% 0%

Tab. 2. Częstotliwość odwiedzin w bibliotekach polskich uczelni medycznych
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Najczęściej, tj. codziennie lub kilka razy w tygodniu, odwiedzają bibliotekę stu-
denci z Gdańska, Warszawy i Szczecina (odpowiedzi łączne codziennie i kilka razy 
w tygodniu) [tab. 2]. Najrzadziej zaś, tj. kilka razy w miesiącu lub kilka razy w roku, są 
w niej studenci z Katowic, Łodzi i Poznania (odpowiedzi łączne kilka razy w miesiącu 
i kilka razy w roku).

Zakładaliśmy, że stan techniczny budynków, ich lokalizacja i liczba miejsc 
w czytelniach może mieć wpływ dla częstotliwości odwiedzin, ale teza ta nie po-
twierdziła się w pełni. Analiza wspomnianych aspektów w odniesieniu do po-
szczególnych bibliotek wykazała, że powyższe kwestie nie mają większego zna-
czenia. Najrzadziej, tj. kilka razy w miesiącu lub kilka razy w roku, odwiedzają 

 

od 0 do 1 
godziny 

jednorazowo

od 2 do 3 
godziny 

jednorazowo

od 4 do 5 
godziny 

jednorazowo

od 6 do 7 
godziny 

jednorazowo
8 i więcej brak 

odpowiedzi

BIAŁYSTOK 25% 26% 32% 6% 6% 6%

BYDGOSZCZ 17% 37% 33% 2% 6% 6%
GDAŃSK 10% 27% 35% 10% 12% 7%

KATOWICE 0% 20% 53% 20% 0% 7%
ŁÓDŹ 33% 42% 0% 0% 25% 0%

OLSZTYN 13% 38% 23% 17% 5% 3%
POZNAŃ 40% 24% 20% 6% 4% 6%

SZCZECIN 14% 29% 20% 18% 11% 9%
WARSZAWA 10% 40% 27% 13% 8% 2%

WROCŁAW 11% 39% 33% 6% 6% 6%

bibliotekę studenci obcojęzyczni z Łodzi, Poznania i Katowic. Najwięcej zaś 
czasu w bibliotece spędzają każdorazowo studenci z Katowic, Gdańska, Łodzi 
i Poznania [tab. 3]. Aż 73% badanych studentów z Katowic i 57% z Gdańska jest  
w bibliotece ponad 4 godziny dziennie. 75% ankietowanych studentów z Łodzi i 64% 
z Poznania spędza w niej jednorazowo maksymalnie 3 godziny.

W badaniach interesowało nas również, w jakim stopniu studenci ED korzystają 
z usług i zbiorów bibliotecznych [wykr. 6]. W pytaniu wielokrotnego wyboru aż 82% 
ankietowanych wskazało, że w bibliotece uczy się głównie z własnych materiałów. 

Tab. 3. Liczba godzin spędzanych każdorazowo w bibliotekach polskich uczelni medycznych
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Wykr. 6. Cel odwiedzin w bibliotece

33% zadeklarowało, że korzysta w niej z komputera i sieci wi-fi, zaś dla 27% biblioteka 
stanowi również miejsce spotkań ze znajomymi. Co czwarty ankietowany wypoży-
cza książki, a co piąty korzysta ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu 
w czytelniach. Niestety jeszcze mniej, bo tylko 15% respondentów przegląda zasoby 
elektroniczne biblioteki i jedynie 11% poszukuje materiałów w dostępnych w bibliote-
ce bazach danych. 

Tabela 4 przedstawia, z jakich usług i zbiorów bibliotecznych najczęściej korzystają 
studenci ED w obrębie poszczególnych uczelni medycznych. Analiza wskazań respon-
dentów z poszczególnych ośrodków pokazuje, że:

najbardziej aktywni są studenci z Wrocławia, którzy korzystają niemal ze • 
wszystkich oferowanych przez bibliotekę zasobów i usług,
z komputera i Internetu najczęściej korzystają studenci z Białegostoku, Pozna-• 
nia i Szczecina (wskazania od 36% do 53%),
kserokopiarki i skanery w największym stopniu są wykorzystywane przez re-• 
spondentów z Białegostoku i Gdańska (wskazania od 25% do 36%),
zasoby elektroniczne są najchętniej przeglądane przez studentów z Białegosto-• 
ku i Poznania (wskazania od 21% do 22%),
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zbiory drukowane są w największym stopniu wykorzystywane przez grupę an-• 
glojęzycznych studentów z Białegostoku i Szczecina (wskazania od 29% do 
38%),
ze swoich własnych materiałów uczą się studenci wszystkich badanych ośrod-• 
ków, jednak najwięcej wskazań zanotowaliśmy w grupie respondentów z Byd-
goszczy, Olsztyna i Warszawy (od 85% do 90%),
najczęściej wypożyczają książki studenci z Olsztyna, Szczecina i Warszawy • 
(wskazania od 27% do 30%),
w bazach danych najczęściej prowadzą wyszukiwania studenci z Bydgoszczy • 
i Gdańska (wskazania od 12% do 46%),
ze znajomymi w bibliotece najchętniej spotykają się studenci z Bydgoszczy, • 
Gdańska, Szczecina i Warszawy (wskazania od 25% do 70%).
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BIAŁYSTOK 53% 36% 21% 38% 83% 26% 0% 17%
BYD-

GOSZCZ 20% 19% 17% 17% 85% 19% 46% 70%
GDAŃSK 32% 25% 8% 8% 80% 22% 12% 30%

KATOWICE 20% 13% 7% 20% 80% 13% 0% 7%
ŁÓDŹ 8% 8% 17% 0% 75% 0% 8% 17%

OLSZTYN 27% 18% 8% 23% 90% 28% 5% 23%
POZNAŃ 48% 18% 22% 20% 64% 20% 6% 24%

SZCZECIN 36% 21% 18% 29% 75% 27% 9% 25%
WARSZAWA 32% 12% 10% 20% 90% 30% 3% 25%
WROCŁAW 17% 22% 28% 33% 94% 28% 17% 6%

Tab. 4. Stopień wykorzystania zasobów bibliotecznych i korzystania z usług bibliotecznych 
przez studentów English Division

Kolejnym zagadnieniem, które nas interesowało, były powody, dla których część 
studentów ED nie korzysta z oferowanych przez bibliotekę zasobów. Jak wynika z od-
powiedzi uzyskanych na to pytanie, część z nich woli uczyć się z własnych materiałów, 
w których mogą robić notatki [wykr. 7] – taką odpowiedź zaznaczyło aż 53% bada-
nych. Z drugiej strony, z wybranych przez nich wskazań można wywnioskować, że 
wielu studentów obcojęzycznych nie ma odpowiednich kompetencji bibliotecznych. 
Po 17% badanych przyznaje, że nie jest obeznana z zasobami biblioteki i uważa, że 
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Wykr. 7. Powody niekorzystania z zasobów biblioteki

potrzebne im materiały nie są w niej dostępne. 8% nie wie, gdzie ich szukać, a 10% 
respondentów ma problem nawet z zamawianiem książek.

Porównując studentów ED, studiujących w różnych uczelniach medycznych [tab. 
5], można powiedzieć, że:

swoje własne książki preferuje większość studentów z Białegostoku, Gdańska, • 
Olsztyna, Szczecina i Warszawy (wskazania od 58% do 65%) 
nie wiedzą jak i gdzie szukać potrzebnych materiałów głównie studenci z Białe-• 
gostoku, Gdańska, Poznania i Szczecina (wskazania od 9% do 15%),
z zasobami biblioteki nie są obeznani między innymi studenci z Białegostoku, • 
Gdańska, Poznania i Warszawy (wskazania od 21% do 26%),
zamawianie książek jest zbyt skomplikowane przede wszystkim dla studentów • 
z Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławia (wskazania od 17% do 26%),
brak odpowiednich materiałów w bibliotece deklarują głównie studenci z Kato-• 
wic, Łodzi, Olsztyna i Poznania (wskazania od 20% do 37%).

Biblioteki, z myślą o potrzebach m.in. studentów ED, tworzą i rozwijają angiel-
skie wersje swoich stron www. Serwisy te zawierają użyteczne informacje i stanowią 
przewodnik po zasobach i świadczonych przez nich usługach. W przypadku bibliotek 
medycznych w Polsce prawie wszystkie z nich uruchomiły już angielskie wersje swo-
ich witryn i 70% badanych deklaruje, że z nich korzysta [wykr. 8]. Niestety pozostała 
blisko 1/3 respondentów na wspomniane strony w ogóle nie wchodzi. Biorąc zaś pod 
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brak w bi-
bliotece 

zasobów, 
których 

potrzebuję 

zamawianie 
książek jest zbyt 
skomplikowane

nie jestem 
obeznany 
z zasobami 
biblioteki

nie wiem 
jak i gdzie 
szukać po-
trzebnych 
mi materia-
łów

preferuję 
swoje 
książki

BIAŁYSTOK 13% 9% 21% 15% 64%
BYDGOSZCZ 13% 26% 15% 6% 33%

GDAŃSK 8% 7% 22% 10% 58%
KATOWICE 27% 7% 13% 0% 27%

ŁÓDŹ 33% 25% 0% 8% 25%
OLSZTYN 37% 7% 10% 2% 63%
POZNAŃ 20% 4% 26% 10% 44%

SZCZECIN 11% 7% 9% 9% 61%
WARSZAWA 12% 5% 25% 5% 65%
WROCŁAW 11% 17% 11% 6% 44%

Tab. 5. Przyczyny niewykorzystywania zbiorów bibliotecznych i niekorzystania z oferowa-
nych przez biblioteki usług

Wykr. 8. Liczba osób korzystających z angielskiej strony internetowej biblioteki
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Wykr. 9. Poziom znajomości języka polskiego wśród studentów ED

Wykr. 10. Forma szkolenia bibliotecznego studentów ED
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uwagę fakt, że ich poziom znajomości języka polskiego jest bardzo niski [wykr. 9] 
(twierdzi tak aż 36% badanych), a więc nie mogą czerpać informacji z polskiej wersji 
witryn, prawdopodobnie nie czerpią jej znikąd. Może mieć to wpływ na ich niski po-
ziom wiedzy na temat bibliotek oraz ich zasobów.

Bibliotekarze mogą się jednak przyczynić do zwiększenia ich kompetencji biblio-
tecznych poprzez szkolenia i skuteczną kampanię informacyjną. Udział ankietowanych 
w szkoleniach bibliotecznych, które mają na celu zaznajomienie użytkowników z zasobami 
oraz oferowanymi przez bibliotekę usługami, przestawia poniższy wykres [wykr. 10]. 

Aż 40% badanych ukończyło szkolenie biblioteczne online. 20% uczestniczyło 
w wykładach, kolejnych 8% wzięło udział w specjalnych warsztatach, natomiast 6% 
osób odbyło indywidualne szkolenia biblioteczne. 20% studentów z 9 bibliotek twier-
dzi, że u nich nie jest prowadzone szkolenie biblioteczne, co nie jest zgodne z prawdą, 
bo wiele bibliotek takie zajęcia organizuje (wyjątek stanowi biblioteka Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach). Błędne przekonanie na ten temat ma więc aż 
42 % respondentów z Łodzi, 36% z Białegostoku, 30% z Warszawy, 26% z Poznania, 
23% z Olsztyna, 17% z Wrocławia, 15% z Gdańska i 5% ze Szczecina [wykr. 11]. Od-
powiedzi ankietowanych ewidentnie pokazują, że nie mają oni świadomości, że tego 
typu szkolenia są organizowane w ich bibliotece.

Zapytaliśmy również studentów o zajęcia z naukowej informacji medycznej [wykr. 
12]. Tylko 53% badanych oświadczyło, że ich macierzysta biblioteka je organizuje. 7% 
osób wstrzymało się od odpowiedzi, pozostali zaś (40% osób) zaznaczyli, że wspo-
mniane zajęcia na pewno nie są prowadzone na ich uczelni.

Wykr. 11. Ośrodki, w których, według wskazań ankietowanych, nie są prowadzone szkolenia 
biblioteczne
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Wykr. 12. Zajęcia z naukowej informacji medycznej
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online – 40% 

respondentów 68% 68% 76% 60% 45% 75% 88%

wykłady - 20% 
respondentów 60% 24% 43% 46% 28% 54% 74%

warsztaty - 8% 
respondentów 54% 68% 73% 57% 51% 65% 76%

indywidualne 
szkolenie - 6% 
respondentów

74% 56% 63% 74% 48% 74% 85%

brak szkolenia - 
20% respondentów 33% 22% 27% 30% 24% 49% 44%

Tab. 6. Umiejętności przyswojone podczas różnego rodzaju szkoleń
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Wykr. 13. Kompetencje biblioteczne osób zdobyte dzięki szkoleniom 
organizowanym w bibliotece

Przy założeniu, że forma przeprowadzanych szkoleń może mieć wpływ na ilość 
i jakość przyswajanych przez użytkowników informacji, podjęliśmy próbę oceny jej 
wpływu na kompetencje biblioteczne ankietowanych studentów. Okazało się, że naj-
wyższą skutecznością cechują się szkolenia online oraz indywidualne szkolenia biblio-
teczne [tab. 6]. Właśnie bowiem najwięcej uczestników tych szkoleń wskazało, że na-
było takie umiejętności jak: zamawianie książek, znajdowanie potrzebnych informacji 
w zasobach biblioteki, korzystanie ze zdalnego dostępu do baz, znajomość regulaminu 
i usług dostępnych w bibliotece.  

W badanej grupie 344 respondentów, czyli 78% odpowiedziało, że wzięło udział 
w szkoleniach bibliotecznych. Wśród nich najwięcej, bo aż 94% [wykr. 13] zadeklaro-
wało, że dzięki tym szkoleniom są świadomi reguł i zasad obowiązujących w biblio-
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tece. 82% wskazało, że wie, do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku problemów 
z dotarciem do  informacji. 73% stwierdziło, że potrafi zamówić książkę, a 72%, że zna 
usługi, jakie oferuje ich biblioteka. 65% osób wskazało też, że potrafi odszukać kon-
kretną informację medyczną w zasobach biblioteki, 59%, że zna udostępniane przez 
bibliotekę bazy, a 47% zadeklarowało, że potrafi również skorzystać ze zdalnego do-
stępu do nich. 

Pozostałe 99 osób, które wskazały, że nie brały udziału w szkoleniach bibliotecz-
nych, mają zdecydowanie niższe kompetencje biblioteczne, o czym świadczą udzielone 
przez nich odpowiedzi [wykr. 14]. Tylko 29% potrafi zamówić książkę, 26% odszukać 
konkretną informację medyczną w zasobach biblioteki, co czwarty zna usługi, jakie 
oferuje biblioteka, co piąty potrafi skorzystać ze zdalnego dostępu do baz udostępniane 
przez bibliotekę. Powyższe wyniki pokazują, że szkolenia biblioteczne są potrzebne 
i stanowią skuteczne narzędzie edukacji obcojęzycznych użytkowników bibliotek. Na-
leżałoby je jednak doskonalić i być może powtarzać. 

Wykr. 14. Kompetencje biblioteczne osób, które nie miały szkoleń bibliotecznych
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BIAŁYSTOK 49% 15% 40% 40% 23% 53% 58%

BYDGOSZCZ 41% 76% 89% 65% 20% 59% 91%

GDAŃSK 73% 53% 58% 53% 45% 70% 77%

KATOWICE 60% 40% 40% 33% 27% 73% 47%

ŁÓDŹ 67% 50% 50% 50% 42% 58% 83%

OLSZTYN 55% 20% 33% 50% 20% 47% 60%

POZNAŃ 44% 46% 52% 44% 44% 58% 70%

SZCZECIN 71% 71% 79% 68% 63% 89% 91%

WARSZAWA 60% 37% 52% 45% 42% 67% 70%

WROCŁAW 61% 67% 56% 50% 44% 67% 72%

Tab. 7. Umiejętności przyswojone podczas różnego rodzaju szkoleń w podziale na 
poszczególne ośrodki

Analizując odpowiedzi na to pytanie udzielone przez respondentów z różnych 
ośrodków [tab. 7], można powiedzieć, że najlepiej w oferowanych przez bibliotekę 
usługach i zasobach orientują się studenci ze Szczecina, Bydgoszczy oraz Gdańska. 
Najsłabiej zaś zorientowani są w nich studenci z Olsztyna, Białegostoku oraz Katowic. 
Nie tylko nie znają usług oferowanych przez bibliotekę oraz posiadanych przez nich 
baz danych i nie wiedzą, jak skorzystać ze zdalnego dostępu do nich, ale również nie 
potrafią odszukać odpowiedniej naukowej informacji medycznej.

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany warto wprowadzić w bibliotekach 
akademickich, aby stały się miejscem bardziej przyjaznym dla studentów ED, zapyta-
liśmy ich, jakich problemów najczęściej doświadczają w swoich bibliotekach [wykr. 
15]. 
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Wykr. 15. Najczęstsze problemy doświadczane w bibliotece przez studentów ED

Zgodnie z przypuszczeniami większość z nich wskazała zbyt krótkie godziny otwar-
cia biblioteki – stanowi to problem dla przeszło połowy badanych (suma odpowiedzi 
bardzo często, często i czasami). W dalszej kolejności są kłopoty z komunikacją: 20% 
ankietowanych doświadcza ich bardzo często, a 28% często. Poza tym istotne są kło-
poty związane ze znalezieniem odpowiedniej literatury w języku angielskim w zaso-
bach biblioteki, co potwierdza omawiany już brak odpowiednich kompetencji biblio-
tecznych u obcokrajowców studiujących w Polsce. Połowa z nich (suma odpowiedzi 
bardzo często, często i czasami) wskazuje też na brak miejsca do nauki w czytelniach, 
a 1/4 na problemy związane z różnicami kulturowymi oraz z dostosowaniem się do 
reguł panujących w bibliotece. 
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Wykr. 16. Ocena bibliotekarzy przez studentów ED

Co cieszy, stosunkowo niewiele osób odnotowuje problemy wynikające z uprze-
dzeń bibliotekarzy – ankietowani oceniają ich wręcz bardzo pozytywnie [wykr. 16]. 
Według badanych bibliotekarze chętnie udzielają pomocy – tylko 6% respondentów 
ma odmienne zdanie w tej kwestii (suma odpowiedzi źle i bardzo źle). Ponad połowa 
z nich uważa bibliotekarzy również za osoby kompetentne (suma odpowiedzi bardzo 
dobrze i dobrze). Gorzej oceniane są zdolności komunikacyjne bibliotekarzy. Wpływ 
na to ma zapewne jeszcze ciągle zbyt słaba znajomość języka angielskiego wśród osób 
pracujących w bibliotekach i brak praktyki oraz obawa przed swobodnym porozumie-
waniem się w tym języku. Z drugiej strony, jak już wspominaliśmy wcześniej [wykr. 
9], studenci ED przyznają, że ich znajomość języka polskiego jest bardzo niska, co 
również nie sprzyja komunikacji. 

W jednym z ostatnich pytań ankiety poprosiliśmy studentów zagranicznych, aby 
wymienili, co chcieliby zmienić w sposobie funkcjonowania swoich bibliotek [wykr. 
17]. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 225 osób, czyli 51% badanych. 

Najwięcej respondentów (aż 42%) przyznało, że biblioteka powinna być otwarta 
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 16% zaproponowało zakup większej liczby 
książek w języku angielskim, a 12% zasugerowało podniesienie poziomu znajomo-
ści języka angielskiego wśród zatrudnionych w bibliotece osób. Inne zaproponowane 
przez badanych zmiany to: zwiększenie liczby stolików do nauki oraz pokoi do pracy 
indywidualnej i grupowej, umożliwienie czytelnikom wnoszenie plecaków i toreb do 
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Wykr. 17. Propozycje zmian w bibliotece

czytelni, zezwolenie na picie i jedzenie w czytelniach oraz zmniejszenie poziomu ha-
łasu w bibliotece. Wyrażony w ten sposób przez studentów ED głos, jest bardzo cenny, 
gdyż informuje wprost o ich potrzebach i oczekiwaniach. Zatem każdą propozycję po-
szczególne biblioteki powinny rozważyć stosownie do swoich możliwości lokalowych, 
kadrowych i sytuacji materialnej.

Ostatnie dwa pytania otwarte, które zadaliśmy studentom ED, poświęcone były za-
gadnieniu integracji i roli, jaką w tym zakresie może odegrać biblioteka oraz uczelnia 
[wykr. 18 i 19]. Otrzymane odpowiedzi nie pozwalają na jednoznaczną ocenę.  Wynika 
z nich [wykr. 18], że choć większość ankietowanych (76%) czuje się częścią społecz-
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Wykr. 18. Integracja studentów ED

ności akademickiej, to mimo wszystko nie odczuwają oni potrzeby nawiązywania kon-
taktu z polskimi studentami. Innego zdania jest 37% badanych. 69% wskazuje też brak 
odpowiedniej aktywności ze strony uczelni, a 63% również ze strony biblioteki w celu 
integracji studentów polskich i studentów ED. 

Na pytanie otwarte ankiety, dotyczące propozycji wspólnych działań studentów po-
chodzących z wielu kultur, otrzymaliśmy odpowiedzi od 34% przebadanych obcokra-
jowców. Spośród zgłoszonych w ich odpowiedziach propozycji znalazły się różnego 
rodzaju działania jednoczące studentów różnego pochodzenia, które podzieliliśmy na 
10 grup [wykr. 19]. Najczęściej wskazywane formy integracji to: wspólne spotkania to-
warzyskie, współpraca i działanie w kołach naukowych oraz organizowanie wspólnych 
zajęć, w których mogliby uczestniczyć zarówno studenci polscy, jak i studenci ED. 
Proponowano także: konferencje tematyczne, naukę języków obcych, zajęcia sporto-
we, imprezy, oraz wycieczki krajoznawcze.
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Wykr. 19. Oczekiwane formy integracji studentów ED

Wnioski

Badanie ankietowe, przeprowadzone na grupie 443 studentów ED, pochodzących 
z różnych ośrodków akademickich, wykazało, że nadal są oni wyzwaniem dla polskich 
bibliotek medycznych. Nie zaobserwowaliśmy znaczących różnic pomiędzy odpowie-
dziami respondentów z poszczególnych uczelni, toteż niniejsze wnioski można odnieść 
do ogółu przebadanych.

Ponad połowa przychodzi do biblioteki codziennie lub kilka razy w tygodniu i spę-
dza w niej każdorazowo kilka godzin. W tym czasie korzystają oni głównie z wła-
snych książek i materiałów oraz z komputerów bibliotecznych i sieci wi-fi. Niestety 
1/3 respondentów nie potrafi odszukać i zamówić potrzebnych materiałów. Ich opinie 
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wynikają z niewiedzy oraz braku odpowiednich kompetencji bibliotecznych. Każda 
biblioteka prowadzi odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów, uwzględniająca pro-
gram studiów English Division. 

Jak pokazują wyniki ankiety, wielu studentów zagranicznych nie korzysta z angiel-
skiej wersji stron internetowych bibliotek. Nie czerpią oni też informacji o zasobach 
i usługach oferowanych przez biblioteki z polskich witryn, ponieważ ich poziom zna-
jomości języka polskiego jest niski. Samych bibliotekarzy uważają za osoby kompe-
tentne i chętnie udzielające pomocy, ale zwracają uwagę na jeszcze ciągle nienajlepszą 
znajomość języka angielskiego.

Ankietowani wskazują też kilka zmian, które w ich odczuciu warto byłoby wprowa-
dzić w bibliotekach polskich uczelni medycznych. Najczęściej wymieniają: wydłużenie 
godzin otwarcia, zwiększenie liczby miejsc w czytelniach i jednocześnie zmniejszenie 
w nich poziomu hałasu oraz zakup większej liczby książek w języku angielskim.

Tegoroczne badania potwierdzają wyniki badania zeszłorocznego, iż studenci 
ED czują się częścią społeczności akademickiej, ale odrębny tok studiów nie sprzyja 
wzmocnieniu potrzeby integracji z polskimi studentami. Tylko co trzeci ankietowany 
deklaruje, że chętnie wziąłby udział we wspólnych spotkaniach integrujących te dwa 
środowiska: studentów polskich i studentów ED.

Co możemy zrobić, aby stworzyć studentom zagranicznym lepsze warunki do ada-
ptacji na naszych uczelniach i do studiowania?

Przede wszystkim należałoby położyć akcent na efektywne szkolenia biblioteczne 
dla studentów ED, które powinny odbywać się na każdej uczelni i być prowadzone nie 
tylko na 1 roku studiów. Jak wynika z badań, najskuteczniejsze są szkolenia online oraz 
indywidualne.

Istotna jest również efektywna komunikacja na linii bibliotekarz–student ED oraz 
odpowiednia kampania promująca zasoby biblioteczne. Kampania taka powinna być 
prowadzona w języku angielskim i realizowana przy użyciu kanałów informacyjnych 
dostępnych dla obcokrajowców. W celu rozwiązania problemów komunikacyjnych, bi-
bliotekarze powinni uzyskać wsparcie w uczelni, chociażby poprzez organizowanie dla 
nich bezpłatnych lub częściowi płatnych kursów językowych. 

Wydaje się, że istotne jest także minimalizowanie barier w bibliotecznych syste-
mach informatycznych, gdyż dla dużej grupy obcokrajowców skomplikowane proce-
dury związane z zapisywaniem się do biblioteki, logowaniem do katalogu oraz odnaj-
dywaniem i zamawianiem książek, są sporym utrudnieniem. Niekiedy zniechęcają ich 
do korzystania z biblioteki, a niekiedy nawet uniemożliwiają im dotarcie do poszuki-
wanej literatury. Uproszczenie tych procesów mogłoby przyczynić się do zwiększenia 
liczby studentów ED, korzystających z bibliotecznych zasobów.

Kolejną kwestią, nad którą warto się zastanowić, jest organizowanie wspólnych 
wydarzeń promujących kulturę poszczególnych krajów, spotkań integracyjnych oraz 
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STUDENCI ZagRaNICZNI WIDZIaNI OCZaMI 
POLSKICH STUDENTóW I BIBLIOTEKaRZY 

GDAńSKIeGo uNIWeRSytetu MeDyCzNeGo. 
PRóBA oDNAlezIeNIA ReCePty NA PozytyWNą zMIANę

Abstract

The issue of international academic communities and coexistence of foreign students appeared during 
the XXXII Problematic Conference of Medical Libraries a year ago. The presented results of our survey 
this group of students inspired us to complete our research with a point of view of Polish students and li-
brarians. Surveys were conducted as attempt to define the image of a foreign student in the academic com-
munity in opinion of Polish students and librarians from Medical University of Gdańsk. We were interested 
what myths and stereotypes about foreign students respondents have, as well as what stands in the way of 
the integration process, and what strengthens it. Survey results will tell us what activities consolidating 
multicultural academic community are expected from the library by Polish students and librarians themse-
lves. Secondly we will find what could be done in the Library, in cooperation with the university, to help 
foreign students to feel as a real member of academic society in academic reality and to a Polish culture.

Streszczenie

Temat umiędzynarodowionych środowisk akademickich i funkcjonowania w nich studentów zagra-
nicznych pojawił się przed rokiem na XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych. Przedsta-
wione wówczas wyniki badań tej grupy studentów stały się inspiracją do uzupełnienia obserwacji o punkt 
widzenia polskich studentów oraz bibliotekarzy. Celem przeprowadzonej obecnie ankiety była próba 
określenia wizerunku studenta obcokrajowca w przestrzeni akademickiej w oczach polskiego studenta 
i bibliotekarza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Interesowało nas, jakie mity i stereotypy doty-
czące studentów zagranicznych tkwią w świadomości badanych oraz co stoi na przeszkodzie procesowi 
integracji, a co go wzmacnia. Wyniki ankiety podpowiedzą, jakich działań konsolidujących wielokultu-
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rowe środowisko akademickie ze strony biblioteki oczekują polscy studenci i sami bibliotekarze, a także, 
co może zrobić biblioteka we współpracy z uczelnią, aby ułatwić zagranicznym studentom poruszanie się 
w rzeczywistości akademickiej oraz zaadaptowanie się do obcego kulturowo środowiska Polski.

1. Międzynarodowe środowisko uniwersyteckie

Toczące się procesy związane z otwarciem rynków, rozwojem handlu, przepły-
wem osób i promocją polskiej ekonomii stworzyły możliwości na umiędzynarodowie-
nie edukacji. Już nie tylko polscy uczniowie i studenci korzystają z programów typu 
Erasmus, coraz więcej osób z zagranicy wybiera polskie uczelnie (Polska uczestniczy 
w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/1999). W efekcie pojawianie się 
uczelni międzynarodowych to coraz bardziej powszechne zjawisko w szkolnictwie 
wyższym w całej Polsce. Tworzone są specjalne kierunki oraz programy mające na 
celu zachęcić do podjęcia nauki w Polsce – zarówno w ramach wymiany międzynaro-
dowej, jak i regularnych studiów płatnych.

W 2002 roku Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomił sekcję English Division, 
będącą ofertą 6-letnich płatnych studiów medycznych, na których językiem wykłado-
wym jest język angielski. 

Z roku na rok studenci tego kierunku stawali się coraz liczniejszą grupą. W związ-
ku z tym w 2014 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród tej grupy 
czytelników-studentów. Miały one na celu wykazać, jak studenci zagraniczni czują się 
wśród Polaków i społeczności akademickiej GUMed, jak radzą sobie ze studiowaniem 
oraz jaką rolę w ich edukacji pełni Biblioteka1. Przeprowadzone analizy wykazały, że 
najtrudniejsze w naszym kraju dla obcokrajowców są bariery językowe, tęsknota za 
domem oraz różnice kulturowe2. Badani studenci ED potwierdzili, że odczuwali szok 
kulturowy, a także wskazali, że są w środowisku akademickim grupą odosobnioną, 
która w ich opinii nie jest wspierana przez uczelnię w procesie integracji z studentami 
polskimi. Ankietowani zwracali uwagę na fakt, iż działania ze strony uniwersytetu są 
niewystarczające lub skierowane tylko dla części studentów ED, przez co nie mają oni 
możliwości poznania polskich kolegów i koleżanek. Wnioski z badań były jednoznacz-
ne: studenci ED potrzebują pomocy w aklimatyzacji oraz wspierania ich w trakcie za-
wierania kontaktów towarzyskich poprzez organizowanie wydarzeń skupiających dwie 
grupy studentów – polskich i obcojęzycznych3. Naturalnie, również Biblioteka powin-
na stać się pomostem między tymi dwiema grupami słuchaczy, nie tylko ze względu 

1 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – fakt czy mit? Forum Bibl. Med. 2014 R.7 nr 2 

2 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska:  Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion…, op.cit., s. 237

3 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
sion…, op.cit. s. 238
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na to, jak wiele czasu studenci spędzają w murach Biblioteki, ale także ze względu na 
swoją misję wspierania studentów w trakcie ich nauki oraz istotną rolę w budowaniu 
tolerancyjnego, otwartego i międzykulturowego społeczeństwa.

Ubiegłoroczne badania ankietowe English Division były inspiracją do przeprowa-
dzania kolejnych analiz – tym razem wśród studentów polskich uczących się w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. Celem była próba odpowiedzi na pytania, jak stu-
dentów ED postrzegają Polacy, czy chcą się integrować z kolegami i koleżankami 
z zagranicy oraz jakich działań ze strony uczelni i Biblioteki oczekują, by ten proces 
wspierać. Ponadto autorki badań dążyły do tego, aby poznać mity i obiegowe opinie 
dotyczące studentów ED krążące w środowisku naszych studentów. Nie zawsze po-
chlebne opinie oraz niesprawiedliwe sądy znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

2. Analiza zebranego materiału
2.1. Metoda badawcza

Metodą badawczą, podobnie jak w przypadku zeszłorocznych badań, była autorska 
ankieta składająca się z 12 pytań właściwych (zamkniętych, otwartych i wielokrotnego 
wyboru) i 5 pytań dotyczących danych metrykalnych ankietowanych. Badania zostały 
przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. Uprawnionymi do ich wy-
pełniania byli wszyscy studenci GUMed, a w szczególności ci, którzy często korzystają 
z usług Biblioteki Głównej.

Dla wygody studentów ankieta została umieszczona w Internecie – w widocznym 
miejscu w domenie Biblioteki, dzięki czemu była łatwo dostępna dla wszystkich chęt-
nych. Studenci mieli też możliwość wypełniania ankiet w sposób tradycyjny – na wy-
drukowanym formularzu dostępnym w Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Głów-
nej. Dzięki działaniu dwutorowemu, udało się zebrać aż 269 wypełnionych ankiet (104 
drogą tradycyjną i 165 przez Internet), co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Wielką zaletą badań internetowych okazały się m.in.: możliwość dotarcia do dużej gru-
py respondentów, szybsze zbieranie danych, możliwość kierowania jakością danych 
(przez użycie narzędzia wymuszającego odpowiedzi na wszystkie, bądź kluczowe dla 
badającego pytania) oraz weryfikowanie wyników w trakcie ankiety4. Ponadto respon-
denci wypełniający ankiety online czuli się bardziej anonimowi, dzięki czemu nie mieli 
oporów, by szczerze odpowiadać na pytania. W opracowaniu statystycznym pominięto 
pytania, w których nie została zaznaczona żadna odpowiedź.

2.2. Charakterystyka grupy badawczej

Wśród ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 73% wszystkich bada-
nych (196 osób), a największą liczbę wśród odpowiadających stanowią osoby poniżej 

4 Magdalena Szpunar: Internet w procesie realizacji badań. Toruń 2010 s. 78-80
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Wykr. 1. Struktura grupy badawczej ze względu na rok studiów

25 roku życia – aż 90% badanych (z czego najwięcej jest przedstawicieli w wieku 20 
i 21 lat). Najstarszym respondentem odpowiadającym na pytania ankietowe była osoba 
30-letnia. Strukturę lat studiów przedstawia poniższy wykres.

Z uzyskanych informacji wynika, że ankietowani to ludzie bardzo młodzi, z pierw-
szych lat studiów, którzy dopiero kształtują swoje poglądy czy podejście do świata. 
Ma to bardzo duże znaczenie dla naszych dociekań, ponieważ trzeba zauważyć, że 
w różnych badaniach dotyczących opinii Polaków o obcokrajowcach, ludzie młodzi są 
wyjątkowo tolerancyjni i otwarci na nowe kontakty5. Dane te pokazują również, które 
roczniki najczęściej odwiedzają Bibliotekę i korzystają z naszych zasobów i usług.

Wśród osób odpowiadających na ankiety przeważają mieszkańcy miast bardzo du-
żych (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 47%. Najmniej jest mieszkańców wsi – tylko 
14%. Strukturę grupy badawczej ze względu na wiek przedstawia wykres nr 2.

Bardzo ważnym pytaniem z tzw. danych metryczkowych, było pytanie o znajomość 
języka angielskiego, który niewątpliwie pomaga w komunikacji i zrozumieniu osób 
pochodzących z innych krajów. W poprzednich badaniach studenci ED wskazywali 
na problemy interpersonalne związane z brakiem możliwości porozumienia w języku 
angielskim z polską społecznością akademicką – bariera językowa była najdotkliwiej 
odczuwaną niedogodnością wśród studentów ED, gdyż problem zauważyło aż 62% re-
spondentów6. Okazuje się jednak, że polscy studenci świetnie znają angielski! Aż 49% 

5 Por. Rafał Wiśniewski : Postawy Polaków wobec obcokrajowców. Stud. Migr. – Prz. Polon. 2011 z. 
2 s. 229

6 Katarzyna Błaszkowska, Agnieszka Milewska: Szok kulturowy wśród studentów English Divi-
son…, op.cit., s. 227
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Wykr. 2. Struktura grupy badawczej ze względu na miejsce zamieszkania

z nich deklaruje jego znajomość na poziomie bardzo dobrym, a kolejne 49% posługuje 
się językiem angielskim komunikatywnie. Skąd więc deklarowany przez studentów 
ED problem z komunikacją w języku obcym? Postaramy się odpowiedzieć na to pyta-
nie w dalszej części artykułu.

Wykr. 3. Struktura grupy badawczej ze względu na znajomość języka angielskiego
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2.2. Spotkania z obcokrajowcami

Rozpoczęcie studiów za granicą jest czasem ogromnych możliwości dla młodych 
ludzi, którzy przyjeżdżają na polskie uczelnie. Z drugiej strony, również polscy stu-
denci otrzymują niezwykłą szansę, aby poznać nowe kultury. Zdobywanie cennych 
doświadczeń i zawieranie znajomości nie może jednak nastąpić bez bezpośrednich 
spotkań, przebywania we wspólnych miejscach oraz obustronnych obserwacji. Pierw-
sze pytanie ankiety miało na celu zbadanie, gdzie dochodzi do wzajemnych kontaktów 
oraz jak często się to zdarza. W odpowiedzi można było wskazać kilka takich miejsc.

Wykr. 4. Najczęstsze miejsca spotkań wskazywane przez ankietowanych

Okazuje się, że najczęściej studenci polscy i zagraniczni spotykają się na terenie 
Biblioteki (93%) oraz uczelni (93%). Trzecim, co do częstotliwości spotkań, miejscem 
jest ulica (58%). W miejscach publicznych, takich jak restauracje i puby, ankietowani 
ocenili swoje spotkania jako rzadkie (19%). Również niezbyt często dochodzi do spo-
tkań w miejscach spędzania czasu wolnego, np. na imprezach (27%).

Powiązanie tych wyników z wiekiem i rokiem studiów wykazało, że czynniki te nie 
wpływają na systematyczność i miejsce kontaktu studentów ED. 95% żaków I roku de-
klarowało, że obcokrajowców spotyka najczęściej na uczelni, II rok to 96% wskazań, 
natomiast starsze roczniki nieco mniej: rok V(83%) i VI (76%). Wynika to z faktu, że 
wraz z tokiem i specyfiką studiów, studenci starszych lat coraz mniej czasu spędzają na 
uniwersytecie i Bibliotece, a częściej przebywają na zajęciach praktycznych w klini-
kach, które są rozsiane w różnych miejscach kampusu, a nawet miasta.

Zastanawiające jest natomiast, dlaczego kontakty ze studentami zagranicznymi są 
tak rzadkie w akademikach (tylko 30% wskazań ‘często’, a prawie 50% wskazań ‘nie 
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spotykam’)? Czy wpływ mają na to stan majątkowy czy różnice kulturowe? Szko-
da, że tak się dzieje, ponieważ drugiego człowieka możemy poznać bardzo dokładnie 
mieszkając z nim w jednym pokoju albo przynajmniej w tym samym budynku. Nie od 
dziś wiadomo, że właśnie w akademikach toczy się znaczna część życia studenckie-
go. Ponadto, z odpowiedzi na pytania, które będą analizowane później (zob. Wykres 
7), wynika, że 37% ankietowanych uważa, iż obcokrajowcy zajmują najlepsze pokoje 
w akademikach. Ciężko nie zgodzić się z tym argumentem – grupa anglojęzyczna kwa-
terowana jest w wyremontowanym domu studenta, który posiada lepiej wyposażone 
pokoje. Natomiast ceny za wynajęcie są podobne (poza pokojami 3-osobowymi dla 
studentów polskich, których to pokoi nie oferuje akademik dla obcokrajowców).

2.3. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcokrajowcami

Interesowało nas również bardziej szczegółowe zagadnienie dotyczące rodzaju 
kontaktów respondentów ze studentami zagranicznymi. Wyniki pokazują, że są one 

Wykr. 5. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcojęzycznymi

znikome i przypadkowe. Blisko połowa badanych (46%) zadeklarowała brak chęci lub 
możliwości nawiązywania i utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z obcokrajowca-
mi. Przypadkowe spotkania na uczelni są dla 68% ankietowanych jedyną formą kon-
taktu ze studentami zagranicznymi. 

Pojedyncze jednostki uczą się razem i razem chodzą na imprezy (odpowiednio: 5%, 
6%). Do wspólnej nauki i wyjść towarzyskich przyznało się najwięcej osób z drugiego 
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i trzeciego roku studiów, czyli osoby, które już przyzwyczaiły się do trybu studiowa-
nia. Nie wiadomo tylko, czy ankietowani, zaznaczając tę odpowiedź, mieli na myśli 
faktyczne wspólne uczenie się, czy może chodziło im o przebywanie we tym samym 
miejscu (np. czytelni) podczas nauki. Niewielkie zainteresowanie widać również przy 
okazji nawiązywania przyjaźni i spotkaniach towarzyskich (po 8%). Niewielu bada-
nych mieszka w tym samym akademiku ze studentami zagranicznymi (9%).

Analizy wykazały, że studenci II roku są szczególnie zaangażowani w bliższe kon-
takty ze studentami ED. 1/3 z nich twierdzi, że spotyka się ze studentami ED również 
towarzysko, tyle samo przyjaźni się, co piąty respondent uczy się z nimi wspólnie, 
a 15% mieszka ze studentami zagranicznymi w akademiku. Są to wyniki znacznie 
przekraczające średnią wskazań w tym pytaniu. Natomiast najmniejszą aktywnością w 
zawieraniu znajomości czy chociażby przelotnych rozmów wykazują się studiujący na 
IV roku studiów. W tej grupie najmniejszy odsetek studentów wskazał, że ma wspólne 
zajęcia ze studentami ED, przyjaźni się z nimi, uczy się wspólnie (odpowiednio po 
3%), mieszka razem w domu studenta (10%) czy chociażby krótko rozmawia (26%).

Na nawiązywanie znajomości ze studentami ED nie ma dużego wpływu płeć re-
spondentów. Z badań wynika jedynie, że to kobiety częściej przyjaźnią się z obcokra-
jowcami, uczą się razem oraz przelotnie z nimi rozmawiają. Natomiast mężczyźni nie-
co częściej przypadkowo spotykają studentów ED na uczelni oraz chodzą na różnego 
rodzaju imprezy. Wyniki obrazuje również poniższy wykres.

Wykr. 6. Charakter kontaktów studentów polskich ze studentami obcojęzycznymi 
z uwzględnieniem płci
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Co ciekawe, z porówania danych z wynikami uzyskanymi w związku z odpowie-
dzią na pytanie o znajomość języka angielskiego wynika, że to studenci, którzy znają 
go w stopniu jedynie komunikatywnym, najczęściej wchodzą w relacje ze studentami 
ED. Przypadkowo widują się na uczelni (69%), spotykają się towarzysko (17%), przy-
jaźnią się (17%) oraz wspólnie się uczą (9%). Co wydaje się oczywiste, nie utrzymują 
kontaktów ze studentami ED najczęściej te osoby, które deklarowały brak znajomości 
języka angielskiego, ale jest to tylko niewielki odsetek studentów – jedynie 2% ankie-
towanych.

2.4. opinie o studentach eD krążące w środowisku studentów polskich

Na podstawie ankiety starano się określić stosunek respondentów do ich zagranicz-
nych kolegów. Kwestionariusz miał na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrzegają 
obcokrajowców przy uwzględnieniu różnych zachowań. Zapytano o 22 przekonania, 
przy każdym można było odpowiedź: ‘tak’, ‘raczej tak’, ‘nie’, ‘raczej nie’ lub ‘nie 
wiem’. Poniższy wykres przedstawia uzyskane wyniki.

Najczęściej zwracano uwagę na fakt, iż studenci ED posiadają więcej pieniędzy od 
polskich studentów – aż 63% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Ponad połowa 
ankietowanych (52,8%) wskazała, że widoczne jest kultywowanie własnych zwycza-
jów i religii u zagranicznych studentów.

Tylko 31% badanych uważa, że studenci zagraniczni są w trudniejszej sytuacji, po-
nieważ nie uczą się w ojczystym języku, a co z tym się wiąże, raczej niełatwo im funk-
cjonować poza własnym krajem – tak twierdzi ponad połowa respondentów (51%). 

Co trzeci badany student jest świadomy, że obcokrajowcy uczą się języka polskie-
go7, ale za to niekoniecznie interesują się tym, co dzieje się w Polsce. Co ciekawe, nie-
mal połowa badanych uważa, że studenci z zagranicy są przyjaźnie nastawieni i otwar-
ci na nowe znajomości, ale z drugiej strony, tyle samo ankietowanych wskazało, że nie 
chcą oni integracji z polskimi kolegami.

67% ankietowanych nie zauważa, żeby studentów zagranicznych było zbyt dużo 
i aby zajmowali oni miejsca Polakom na naszym uniwersytecie. Jednak ponad 58% 
badanych sądzi, że studenci English Division mają łatwiejsze egzaminy i zaliczenia, 
a z racji, że płacą za studia, wymaga się od nich mniej (48% twierdzących odpowiedzi). 
Ponadto według 63% badanych studenci ED mogą poświęcać mniej czasu na naukę niż 
polscy studenci. Polacy nie widzą zagrożenia, aby studenci zagraniczni mogli stworzyć 
konkurencję na rynku pracy (53%), ponieważ ich celem jest podjęcie jej w kraju po-
chodzenia.

7 Niestety nauka języka polskiego nie jest obowiązkowa dla studentów ED, którzy wybierają ten przed-
miot jako dodatkowy fakultet. Często jednak bardzo szybko rezygnują z tych zajęć ze względu na trudność 
języka i dużo nauki związanej ze specyfiką studiów medycznych



49Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Wykr. 7. Opinie polskich studentów o studentach obcokrajowcach

Polscy studenci zwracają uwagę na to, że studenci z zagranicy w miejscach pu-
blicznych zachowują się zbyt głośno (51%), respektując jednocześnie ogólnie przy-
jęte w Polsce normy i nakazy (50%). Ponadto polscy studenci skorzystali z obecności 
kolegów z English Division, ponieważ zbiory naszej Biblioteki zostały wzbogacone 
wieloma nowymi egzemplarzami literatury medycznej w języku angielskim.
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2.5. Wpływ studentów zagranicznych na otoczenie

Ważne dla nas było uzyskanie odpowiedzi na często pojawiające się pytanie: czy 
obecność studentów zagranicznych w jakikolwiek sposób wpływa na zmiany doko-
nujące się w przestrzeni społecznej i ekonomicznej uniwersytetu i Gdańska? Było to 
pytanie wielokrotnego wyboru. 

Wykr. 8. Na co mają wpływ studenci obcokrajowcy w opiniach Polaków

Niemal 90% respondentów uważa, że obecność zagranicznych studentów wpływa 
na wzrost dochodów uczelni, która oferuje im edukację. Zdecydowana większość an-
kietowanych (76%) stwierdza, że dzięki obcokrajowcom wzrastają zarobki restauracji, 
pubów, a także taksówkarzy. Ponadto według 10% studentów zwiększyło się zatrud-
nienie rodaków w strefie usług.

Według opinii 64% badanych pod wpływem obecności studentów z zagranicy Po-
lacy stają się bardziej otwarci na inne kultury, a mieszkańcy stają się coraz bardziej 
oswojeni z „innością” i ponad połowa studentów (54%) zauważyła większą tolerancję 
społeczeństwa w stosunku do „obcych”. Dobrą zmianą dla niemal 49% badanych jest 
kształtowanie się pozytywnego wizerunku Polaków za granicą.

Niestety studenci odnotowali również niekorzystne zjawiska w relacjach społecz-
nych. W opinii co piątego badanego zapanowała wśród polskich studentów niemiła 
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atmosfera powodująca w ich środowisku niepokój i frustrację. Natomiast 19% bada-
nych zauważyło wzrost wrogich nastrojów oraz agresywnych zachowań wobec osób 
z innych kultur.

Najwięcej pozytywów z obecności studentów obcokrajowców w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym widzą osoby, które jako miejsce zamieszkania wymieniły wieś. 
W tej grupie największą ilość wskazań uzyskało stwierdzenie, że studenci zagraniczni 
mają wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą 
(54%), większą tolerancję wobec obcych (67%) oraz duże otwarcie rodaków na inne 
kultury (73%). Najbardziej negatywnie o zmianach, jakie może przynieść pobyt ob-
cokrajowców na uczelni, wypowiadali się mieszkańcy miast między 50 a 100 tysięcy 
mieszkańców. Wśród nich aż 26% respondentów wskazało, że zwiększa się niepokój 
wśród polskich studentów, a 21% odpowiedziało, że wzrastają również wrogie nastroje 
wobec innych kultur. Ta grupa także najrzadziej zauważała pozytywne zmiany – tylko 
według 40% ankietowanych przyjazdy studentów ED mają wpływ na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków i tylko 42% osób w tej grupie dostrzega 
większą tolerancję wobec obcych.

2.6. Pochodzenie studentów anglojęzycznych

Wykr. 9. Studentów, z jakiego kraju/regionu spotykasz najczęściej?
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Kolejny zestaw pytań dotyczył kwestii, jaka jest wiedza naszych studentów na te-
mat pochodzenia studentów zagranicznych. Informacje podane przez respondentów 
pokazują, w jakim niewielkim stopniu ich wyobrażenia na ten temat mają odzwiercie-
dlenie w rzeczywistości.

Okazuje się, że sporadyczne kontakty, brak wspólnych działań i wzajemnej współ-
pracy skutkuje tym, iż polscy studenci nie są świadomi kraju pochodzenia kolegów 
z English Division. Brak kontaktu w uczestnictwie we wspólnym życiu studenckim 
sprawia, że Polacy nie wiedzą, że czasami wygląd czy ubiór nie wskazują bezpośrednio 
na kraj zamieszkania, a tylko na pochodzenie rodziny lub religię. Niestety w przypadku 
postrzegania obcokrajowców wygrywają stereotypy wpisane w naszą naturę. Powyż-
szy Wykres 9 pokazuje, że w zdecydowanej większości założenia i wyobrażenia na 
temat pochodzenia studentów międzynarodowych są sprzeczne ze stanem faktycznym. 
Może to prowadzić do unikania kontaktu z obcokrajowcami.

2.7. Postrzeganie różnic między studentami eD a polskimi

Kolejna poruszona w ankiecie kwestia dotyczyła różnic, jakie zauważają studenci 
polscy w odniesieniu do swoich zagranicznych kolegów i koleżanek. W tym pytaniu 
również można było zaznaczyć wiele odpowiedzi.

Tym, co najczęściej, więc i najbardziej widocznie odróżnia studentów polskich od 
zagranicznych, jest przede wszystkim język (94%). Ankietowani wskazali również za-
uważalne zróżnicowanie sytuacji materialnej, niezależnie od kraju pochodzenia. We-
dług ich opinii studenci zagraniczni są w korzystniejszej sytuacji finansowej (63%), 
a co z tym się wiąże, dla prawie 3/4 badanych studenci ED wyróżniają się tym, że są 
inaczej ubrani niż reszta społeczności studenckiej.

Niewiele ponad połowa ankietowanych zwróciła uwagę, że studentów ED można 
odróżnić przez to, że przebywają niemal wyłącznie we własnym gronie, co zapewne 
pozwala im zachowywać się swobodnie. 

Ponad 1/3 respondentów uważa, że studentów zagranicznych wyróżnia pewność 
siebie, a także uznaje, że ich cechą charakterystyczną jest okazywanie swojego przy-
wiązania do własnej religii. Co piąty polski student dostrzega odmienne upodobania 
kulinarne swoich zagranicznych kolegów, które z pewnością są związane z krajem, 
regionem pochodzenia czy wyznawaną religią.

Mniejszość ankietowanych (20,5%) zauważyła, że obcokrajowców można poznać 
po otwartej postawie, przyjaznym nastawieniu czy poprzez nieużywanie form grzecz-
nościowych w kontaktach z innymi. Natomiast 19% respondentów jest zdania, że kraj 
pochodzenia nie ma znaczenia i wpływu na sposób spędzania czasu wolnego.

Okazuje się, że pochodzenie ankietowanych nie ma znaczącego wpływu na postrze-
ganie studentów zagranicznych. Jednak zdecydowane odpowiedzi udzielane przez stu-
dentów z małych miast (do 50 tys. mieszkańców) wskazywały, że w większym stopniu 
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Wykr. 10. Cechy najbardziej odróżniające studentów zagranicznych

Wykr. 11. Różnice między studentami zagranicznymi a polskimi
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zwracają oni uwagę na takie cechy, jak status materialny (75%), otwartość (52%) oraz 
swobodne zachowanie (89%). Natomiast mieszkańcy wsi bardziej skupili się na innych 
aspektach: największą rozbieżność widzą w sposobie ubierania się (78%) oraz w izolo-
waniu się poprzez przebywanie wyłącznie w swoim gronie (62%).

Co ciekawe, okazało się, że ankietowani mężczyźni zwracają większą uwagę na 
cechy zewnętrzne, czyli ubiór, swobodne zachowanie oraz przebywanie we własnym 
gronie.

Ankietowane studentki natomiast bardziej skupiały się na cechach, które nie są wi-
doczne na pierwszy rzut oka, czyli religijność, upodobania kulinarne oraz pewność 
siebie. Natomiast po dokładnej analizie odpowiedzi nie zauważono, aby rok studiów 
znacząco wpływał na ocenę tego, jakie cechy odróżniają studentów zagranicznych od 
polskich.

2.8. Studenci eD w Bibliotece GuMed oczami studentów polskich

Studenci, szczególnie pierwszych lat studiów, są bardzo częstymi gośćmi w naszej 
Bibliotece. Za miejsce spotkań i nauki wybrali sobie ją również studenci zagraniczni, 
którzy przychodzą do nas nie tylko po wiedzę, ale też by uczyć się w ciszy, zjeść w ka-
wiarence czy spotkać się ze znajomymi. Studenci ED są najbardziej zauważalni według 
respondentów w holu wejściowym – znajduje się tam mała kawiarnia, stoliki do kon-
sumpcji na stojąco, szatnia oraz szafki na torby i plecaki. Aż 242 ankietowanych od-
powiedziało, że spotyka ich tam często. Kawiarenka to miejsce spotkań, w którym nie 
obowiązuje regulamin Czytelń zakazujący spożywania i picia napojów kolorowych, 
zachowanie ciszy czy niewnoszenie toreb, stąd zapewne chętne przebywanie w tej 
przestrzeni. Studenci mogą tam nie tylko zjeść drugie śniadanie, ale też swobodnie roz-
mawiać, uczyć się w grupie czy rozmawiać przez telefon. Drugim najpopularniejszym 
miejscem w Bibliotece wśród studentów ED w opinii studentów polskich jest Czytelnia 
Główna – 222 respondentów odpowiedziało, że spotyka ich tam często. Takie obserwa-
cje pokrywają się z naszymi spostrzeżeniami, gdyż my, bibliotekarze, niejednokrotnie 
zauważamy, iż jest tam nawet więcej studentów obcojęzycznych niż Polaków. Duża 
popularność Czytelni Głównej wiąże się z pewnością z dostępnym tam księgozbio-
rem w języku angielskim (są to np. najnowsze wydania podręczników i monografii), 
brakiem umiejętności zamawiania książek przez katalog i brakiem znajomości zaso-
bów Biblioteki. Niestety studenci ED często nie wiedzą, że książki mogą zamawiać do 
domu i korzystają tylko z księgozbioru na miejscu. Ponadto są oni przyzwyczajeni do 
innego trybu nauki niż powszechnie obowiązujący w naszym kraju: bardzo często ko-
rzystają z własnych materiałów, wolą uczyć się w bibliotekach (stąd zapewne studenci 
ED zgłaszają potrzebę wydłużenia godzin otwarcia Biblioteki).

Kolejnym miejscem w Bibliotece Głównej, w którym studenci polscy najczęściej 
spotykają studentów ED, jest hol katalogowy i Wypożyczalnia – 194 odpowiedzi wska-
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Wykr. 12. Najczęstsze miejsca spotkań w Bibliotece

zywały na częste przebywanie studentów ED. W tym miejscu również bardzo chętnie 
się uczą, rozmawiają oraz korzystają z drukarek i skanerów. Innymi miejscami, w któ-
rych można spotkać studenta zagranicznego, są w kolejności: Pracownia Multimedial-
na, Czytelnia Czasopism i, najrzadziej, Czytelnia Informacji Naukowej. 

2.9. Przestrzeganie regulaminów Biblioteki Głównej przez studentów eD

Tak liczne przebywanie w przestrzeni Biblioteki studentów ED wiąże się z tym, 
że są bardzo zauważalni jako jednolita grupa (w tym ich zachowania, przestrzeganie 
zasad i obowiązujących regulaminów). W opinii swoich polskich kolegów zachowują 
ciszę (60%), zostawiają w szatni torby i okrycia wierzchnie oraz przestrzegają zakazu 
spożywania posiłków i napojów w Bibliotece (56%).

Ankietowani nie zawsze zwracają dokładną uwagę na zachowanie swoich kolegów 
z ED – wielu z nich nie wie, czy wpisują się do zeszytu odwiedzin (35%). 

Na podstawie wyników ankiety można wysnuć wniosek, że studenci ED w znacznej 
mierze respektują obowiązujące w Bibliotece przepisy. Rezultaty jednoznacznie poka-
zują, że polscy studenci są zgodni w opiniach, a obserwacje na temat przestrzegania 
regulaminów bibliotecznych przez studentów ED, zarówno opinie pozytywne i nega-
tywne, nie zmieniają się ze względu na rok studiów respondentów.
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Wykr. 13. Przestrzeganie regulaminów Biblioteki przez studentów English Divison

2.10. Preferowane relacje studentów polskich ze studentami zagranicznymi

W odpowiedziach ankietowanych można zauważyć, że wielu z nich nie widzi po-
trzeby nawiązania bliższych relacji ze studentami ED (aż 67%), ale jednocześnie stu-
denci uważają, że działania integrujące obie te społeczności są potrzebne (74%) i chęt-
nie wzięliby w nich udział (66%). Skąd taka rozbieżność? Prawdopodobnie studenci 
nie dostrzegają cech wspólnych między sobą, nie widzą łączących ich interesów, ale 
jednocześnie intuicyjnie są ciekawi innych kultur, ludzi i ich zachowań. Potrzebują 
tylko kogoś, kto za nich to zrobi – pomoże w nawiązaniu porozumienia i ułatwi kon-
takt. Studenci bowiem czują się w znacznym stopniu częścią wspólnoty akademickiej 
(80%) i jednocześnie sugerują, iż ani uczelnia, ani Biblioteka nie wychodzą z żadnymi 
działaniami, które mogą integrować ich ze środowiskiem zagranicznym (69% respon-
dentów nie zauważyło takich działań). 

Mimo iż mała liczba studentów chciałaby wejść w bliższą relację ze studentami ED, 
często wskazują oni na bardzo zażyłe prawdopodobne relacje między sobą: pozytyw-
nie oceniają zarówno możliwość spędzania wolnego czasu razem (75%), jak i wspólną 
pracę zawodową (80%). Z tego wynika, że widzą się razem na różnych polach aktyw-
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Wykr. 14. Preferowane relacje studentów polskich ze studentami English Division

ności – zarówno w pracy, jak i poza nią. Studenci polscy mają jednak obawy co do 
tego, czy mogliby uczyć się razem ze studentami zagranicznymi – odpowiedzi ‘nie’ 
i ‘raczej nie’ to aż 54% oraz nie wyrażają chęci zawierania najbliższych z możliwych 
relacji, czyli małżeństw – na to pytanie odpowiedzi negatywne stanowią 45%.

2.11. Pomysły studentów na integrację

Studenci bardzo chętnie odpowiadali na pytanie dotyczące tego, jak uczelnia i Bi-
blioteka mogłyby wspomóc proces integracji. W pytaniu otwartym, wymagającym 
więcej zastanowienia oraz inwencji twórczej niż pytania zamknięte, padły aż 144 od-
powiedzi. Wynika z tego, że ponad połowa ankietowanych ma pomysły i widzi wiele 
sposobów na integrację. Wśród najczęściej pojawiających się propozycji były dość 
enigmatyczne odpowiedzi – to bardzo różnie rozumiane imprezy integracyjne oraz 
„mieszane”, czyli wydarzenia organizowane jednocześnie dla dwóch grup studenckich 
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Wykr. 15. Proponowane działania integracyjne
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– polsko-, i anglojęzycznej (co piąte wskazanie). Studenci proponują także wspólne 
zajęcia i wykłady, np. fakultatywne (17%), imprezy promujące różne kultury, wykłady, 
dyskusje, wspólne poznawanie muzyki, literatury czy kuchni różnych części świata, 
tzw. dni kultur (13%). Bardzo ciekawym pomysłem są zajęcia z nauki języków ob-
cych – studenci polscy proponują wzajemną naukę języka polskiego, angielskiego lub 
języka kraju pochodzenia studentów ED (6%). Mniej osób zaproponowało wspólne 
sesje naukowe, zwiększenie ilości stolików i kanap do nauki oraz relaksu w Bibliotece, 
wspólne akademiki (a nawet pokoje w domach studenta), quizy wiedzy o danym kra-
ju, akcje charytatywne, sekcje sportowe. Pojawiły się również ciekawe pomysły, takie 
jak wspólne wyjścia do opery, teatru, wycieczki czy wystawa prezentująca literaturę 
wspólną studentom polskim i obcojęzycznym.

Miejsce na inwencję w ankiecie okazało się bardzo potrzebne. Badani wykorzystali 
tę możliwość, aby przedstawić swoje oczekiwania wobec współpracy ze studentami 
ED. Pojawiły się także głosy wskazujące, że najlepszym działaniem integracyjnym by-
łoby ustalanie takich samych standardów nauczania oraz jednego kryterium oceniania 
(4% wskazań). Studenci w tym miejscu wypowiadali się również w kwestii domów 
studenta – wielu z nich sugerowało, że studenci ED mają do dyspozycji lepszy akade-
mik.

2.12. ocena własnego stosunku do obcokrajowców

Wykr. 16. Stosunek do studentów ED
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Ostanim z pytań o relacje w środowisku akademickim pomiędzy studentami polski-
mi i ED była kwestia dotycząca ogólnej oceny stosunku do obcokrajowców na uczel-
ni. Ponad połowa studentów (53%) określiła swój stosunek do studentów ED dobrze: 
jako zdecydowanie pozytywny (15%) lub raczej pozytwyny (38%). 1/3 respondentów 
wskazała obojętny stosunek do studentów ED, co można odebrać jako pozytywne pod 
tym względem, że po prostu dla nich są oni niezuważalni w środkowisku i traktują ich 
tak, jak każdą inną osobę – nie są wyjątkowym ani innym elementem społeczności, 
a raczej należą do wspólnoty akademickiej na tych samych zasadach. Znaleźli się jed-
nak i tacy studenci, którzy traktują swoich kolegów w dużej części negatywnie (12%).

3. Studenci english Division bibliotekarskim okiem

Wśród bibliotekarzy Biblioteki Głównej GUMed również zostały przeprowadzone 
ankiety. Założeniem było zbadanie opinii oraz rodzajów kontaktów bibliotekarzy ze 
studentami English Division, którzy są częstymi gośćmi w naszej bibliotece.

Metodą badawczą była autorska ankieta składająca się z 10 pytań właściwych 
i 4 dotyczących danych metrykalnych. Została ona udostępniona pracownikom Biblio-
teki poprzez adres e-mail w formularzu Google. Zebrano 20 wypełnionych ankiet. Ba-
dani respondenci to w przeważającej większości kobiety – 85%. (to odzwierciedlenie 
składu osobowego Biblioteki). Większość pracowników deklaruje znajomość języka 
angielskiego (75%) na poziomie komunikatywnym (50%) i bardzo dobrym (25%), co 
jest solidną podstawą do tego, aby mogli oni się kontaktować z anglojęzycznym stu-
dentami w sposób swobodny.

W ankiecie respondenci, zapytani o to, jak często spotykają studentów zagranicz-
nych w bibliotece, wykazali, że są to kontakty bardzo częste: codzienne (70%) lub 
kilka razy w tygodniu (25%). Tylko nieliczna część badanych stwierdziła, że studen-
tów spotka zaledwie kilka razy w miesiącu (5%), a nikt nie wybrał odpowiedzi wcale. 
Wynik odpowiedzi na to pytanie pokazuje jasno, że kontakty bibliotekarzy są bardzo 
częste, z pewnością na każdym dyżurze pełnionym czy to w Wypożyczalni, czy w Czy-
telniach. Zapewne tylko kilka razy w miesiącu spotkają studentów bibliotekarze z dzia-
łów, które pełnią dyżury raz w tygodniu. 

Interesowało nas także to, w jakim miejscu Biblioteki do kontaktów bibliotekarz – 
czytelnik English Division dochodzi najczęściej. Okazuje się, że jest to Wypożyczalnia 
i hol katalogowy (100%), Czytelnia Główna (94%), kawiarenka i szatnia (84%) oraz 
Czytelnia Czasopism (75%). Odpowiedzi te pokrywają się z naszymi obserwacjami 
i obserwacjami studentów polskich.

Ważnym pytaniem było pytanie dotyczące przestrzegania regulaminu przez studen-
tów ED. Bibliotekarze w kilku kwestiach są zgodni – nie wszystkie ważne zakazy są 
respektowane, a w szczególności te, które dotyczą zachowania ciszy (65%), spoży-
wania posiłków i napojów wyłącznie w wyznaczonych miejscach (50%), wyłączania 
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telefonów komórkowych (45%) oraz nie pozostawiania bez opieki materiałów na sto-
likach dłużej niż 30 minut (45%). Co ciekawe, studenci polscy są mniej wrażliwi na 
hałas i zakłócanie ciszy w naszej bibliotece – aż 60% studentów uważa, że studenci ED 
zachowują ciszę, ponadto w opinii polskich studentów grupa ED przestrzega zakazu 
spożywania posiłków i napojów (56% odpowiedzi pozytywnych).

Jednak studenci anglojęzyczni gorzej sobie radzą z odkładaniem wykorzystanych 
pozycji we wskazanych miejscach (66%) i zostawianiem kurtek i plecaków w szatni 
(50% bibliotekarze, 74% studenci). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być przede 
wszystkim nieświadomość zasad obowiązujących w Bibliotece. Z rozmów ze studenta-
mi wynika, że są przyzwyczajeni do innych standardów w bibliotekach na Zachodzie, 
w których można swobodnie rozmawiać, a także jeść i pić w trakcie korzystania z czy-
telni. Twierdzą oni także, że w innych bibliotekach mają więcej miejsca i możliwości 
na spotkania z innymi studentami. Studenci są zapoznawani z regulaminami w czasie 
Orientation Week, jednakże w natłoku informacji na początku roku akademickiego 
i w procesie oswajania się z nową sytuacją i nową kulturą, wiedza ta może umknąć.

Sytuacja wygląda podobnie, jeśli zapytamy bibliotekarzy o to, jakimi kompetencja-
mi czytelniczymi wykazują się studenci ED. Brak wyraźnej przewagi nad jakąkolwiek 
z umiejętności i wiedzy potrzebnej do poruszania się po Bibliotece – okazuje się, że 
to sprawa bardzo indywidualna i zależna od czytelnika. Można jedynie stwierdzić, że 
studenci ED przede wszystkim dobrze radzą się w obsłudze skanerów i drukarek (mają 
do dyspozycji instrukcje w języku angielskim) oraz korzystają z wypożyczeń krótko-
terminowych, których zasady są im dobrze znane. Pozostałe kompetencje, czyli limity 
wypożyczeni, obsługa katalogu, korzystanie z dostępu zdalnego i strony internetowej 
Biblioteki czy ogólna nawigacja w budynku Biblioteki, wypadają podobnie – ani do-
brze, ani źle.

Codzienne obserwacje bibliotekarzy pokazują, że studenci English Division odwie-
dzają naszą bibliotekę najczęściej po to, by uczyć się z własnych książek i notatek 
oraz korzystać z komputerów i Internetu. Odpowiedzi twierdzących udzieliło 100% an-
kietowanych. Kolejno pracownicy bibliotek wskazali spotkania ze znajomymi (95%), 
a także wykorzystywanie urządzeń kopiujących (79%). Co trzeci ankietowany zauwa-
żył, że studenci English Division uczą się z materiałów bibliotecznych, a ponad połowa 
z nich potrafi i wypożycza książki (54%).

W kolejnym pytaniu pracownicy naszej biblioteki mieli ocenić swój kontakt z za-
granicznymi studentami. 80% z nich chętnie pomaga im w poruszaniu się po Biblio-
tece, ale już niewiele ponad połowa (52%) lubi rozmawiać z English Division. Co 
ciekawe, zarówno 47% bibliotekarzy przyznało, że często zwraca uwagę studentom 
za ich niestosowne zachowanie i tyle samo naszych pracowników tego nie robi. Ponad 
połowa naszych bibliotekarzy (52%) pożycza materiały biurowe, udziela wskazówek, 
jak poruszać się po mieście, ale tylko jedna trzecia chętnie pomaga studentom ED 
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w tłumaczeniu różnego typu informacji i materiałów z języka polskiego na angielski. 
Jedno z pytań dotyczyło oceny relacji między studentami a bibliotekarzami. Aż 75% 
ankietowanych określiło swój stosunek do studentów ED jako pozytywny. Co 5 biblio-
tekarz przyznał, że swoje relacje ocenia jako obojętne.

Połowa ankietowanych uważa, że studenci English Division mogą czuć się czę-
ścią społeczności akademickiej, ale aż 85% wskazuje, że są oni widoczną, oddzielną 
grupą w środowisku studenckim i utrzymują zbyt mało kontaktów z Polakami (70%). 
W związku z tym, według ok. 60% pracowników Biblioteka powinna włączyć się do 
procesu integracji studentów zagranicznych poprzez różnego rodzaju działania, po-
magać w adaptacji do życia w Polsce jako kraju obcym dla English Division, gdyż 
potrzebują działań mających na celu zintegrowanie ich z Polakami. 65% bibliotekarzy 
widzi to, że studenci ED potrzebują takich działań (w porównaniu do 75% pozytyw-
nych odpowiedzi wśród polskich studentów). Jednak tylko 35% badanych wyraziło 
zdecydowaną chęć wzięcia udziału w takich akcjach. Jedna czwarta odpowiedziała 
negatywnie, a 40% bibliotekarzy nie wie czy chciałaby uczestniczyć w działaniach 
mających na celu integrację środowiska studentów zagranicznych z polskimi. Na to 
samo pytanie studenci opowiedzieli bardziej ochoczo, ponieważ aż 66% żaków chętnie 
wzięłoby udział w takich wspólnych wydarzeniach.

Bibliotekarze udzielili również informacji, jakie działania może podjąć Biblioteka, 
aby pomóc studentom English Division w integracji. Wśród najczęściej pojawiających 
się odpowiedzi pojawiały się propozycje organizowania dni/wieczorów narodowych, 
spotkań kulturalnych z udziałem wszystkich studentów, organizowanie imprez i wy-
staw promujących zwyczaje, kulturę i tradycje krajów, z których pochodzą studenci 
ED. Wszystkie te działania powinny być prowadzone we współpracy zarówno z dzie-
kanatami, jak również z samorządami i organizacjami studenckimi.

4. Wnioski

Wydaje się, że w kontaktach z innymi ludźmi – zarówno w tych dobrych, jak i złych, 
bardzo dużą rolę odgrywają stereotypy. Są one znacznym składnikiem obrazu świata 
i wpływają na nasze sądy, zachowania oraz reakcje w różnych sytuacjach. Stereotypy 
są niechlubną matką uprzedzeń, które powodują zazwyczaj negatywną ocenę jakiegoś 
elementu rzeczywistości, czyli na przykład oceny studenta cudzoziemca.

Niestety można powiedzieć, że poziom komunikacji międzykulturowej polskich 
studentów jest niski. W większości przypadków nie wiedzą zbyt wiele na temat krajów 
pochodzenia studentów ED, ich zwyczajów oraz kultury. Zauważają jedynie postępo-
wanie odbiegające od przyjętych norm, zbyt głośne oraz pewne siebie zachowanie, 
które nie zawsze w naszym kraju postrzegane jest jako pozytywne. Badania naukowe 
dowodzą, że „brak informacji często prowadzi do nieporozumień, a te z kolei powodują 
niepewność, niejasność, trudności i niepowodzenia w komunikacji międzykulturowe-
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j”8. Takie nieporozumienia działają w obie strony: studenci polscy nie zawsze rozumie-
ją swoich zagranicznych kolegów i na odwrót… W ich wypowiedziach wielokrotnie 
pojawiają się poglądy, że studenci zagraniczni mają na studiach łatwiej, nie wymaga 
się od nich tak dużo, jak od Polaków, program dla nich jest okrojony, a wykładowcy 
pobłażliwi.

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują jednoznacznie, że spotkania ze studen-
tami z innych krajów nie mają charakteru bezpośredniego i osobistego. W większości 
są one przypadkowe i zupełnie anonimowe. Należy dodać, że relacje te nie są utrud-
nione ze względu na brak znajomości języka angielskiego, ponieważ tylko 2% ankie-
towanych zadeklarowało jego nieznajomość. Przeważająca większość studentów zna 
język angielski w stopniu bardzo dobrym lub przynajmniej komunikatywnym, a to już 
wystarczy do utrzymania nie tylko przypadkowych kontaktów, ale i bardziej zażyłych 
znajomości. Problem w integracji tych środowisk, to z pewnością bariera mentalna 
oraz sama specyfika studiów medycznych, które są bardzo wymagające, więc studenci 
muszą nauce poświęcać znaczną część swojego czasu.

Jakie były nasze założenia, a co pokazały wyniki ankiety? Otóż okazało się, że 
miejsce zamieszkania nie ma żadnego wpływu na postrzeganie obcokrajowców, po-
nieważ w dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do spotkania osób z nowych 
kultur, bez względu czy jest się mieszkańcem miasta czy wsi. 

Wiele emocji pokazały odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania studentów 
zagranicznych, a zwłaszcza ich sytuacji finansowej. Z naszej strony wygląda to trochę 
inaczej, sytuacja materialna jest dość zróżnicowana, ponieważ część studentów jest 
z pewnością niezależna finansowo, inni mogą studiować dzięki kredytom studenckim. 
Ale spotykamy również osoby z Europy Wschodniej, które mogą kontynuować naukę 
tylko dzięki stypendiom i ich warunki materialne nie są zbyt korzystne.

Nasi studenci zauważyli, że obcokrajowcy mają coraz mniejsze problemy adapta-
cyjne i zachowują się w naszej społeczności pewnie i swobodnie. Przelotne i spora-
dyczne relacje między studentami zagranicznymi a polskimi skutkują niestety tym, że 
Polacy nie są świadomi, że ich koledzy są często w niełatwej sytuacji emocjonalnej, 
ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z rodziną i bliskimi osobami.

Zdecydowana większość respondentów dostrzega wpływ obcych studentów na roz-
wój ekonomiczny miasta, jak również pozytywny wizerunek Polski za granicą. Poza 
tym ich obecność spowodowała zmiany zachodzące w mieszkańcach Gdańska, są oni 
bardziej otwarci na nowe kultury.

Zauważając niewątpliwie istniejący problem, uczelnia i Biblioteka powinny 
współdziałać, aby pomagać studentom polskim zgłębiać tajniki trudnej sztuki dialo-

8 Katarzyna Nadarzewska: Stereotypy kulturowe i uprzedzenia oraz ich przezwyciężanie w komuni-
kacji wielokulturowe. Rozpr. Nauk. Zawod. Państw. Wyż. Szk. Zawod. w Elblągu 2001 z.7 s. 102



64 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

gu międzynarodowego. Mieści się w nim zarówno nauka języków obcych, ale także 
kształtowanie postaw otwartych na inne kultury oraz pogłębiane wiedzy o zwyczajach 
panujących w innych częściach świata.

Oddzielanie się grupy studentów zagranicznych od studentów polskich jest zja-
wiskiem znanym w socjologii i nie ma możliwości jego uniknięcia: „na podstawie 
kategoryzacji społecznych studenci międzynarodowi postrzegani są przez studentów 
lokalnych oraz pracowników uczelni i instytucji okalających uniwersytety jak oddziel-
na grupa i tak też są traktowani. Często kategorią nie jest bycie studentem, a bycie 
miejscowym lub Erasmusem. Sami przyjezdni również silnie identyfikują się z własną 
Erasmusową grupą, niezależnie od tego, czy przyjechali z zamiarem poznawania kul-
tury lokalnej czy zabawy w środowisku międzynarodowym”9. Studenci zagraniczni 
tworzą wokół siebie tzw. bufor wielokulturowy, który jest po prostu grupą  cudzo-
ziemców bez względu na kraj pochodzenia. W ramach tego buforu studenci tworzą 
samowystarczalną grupę społeczną, która realizując swoje potrzeby samodzielnie, nie 
potrzebuje kontaktu z osobami „z zewnątrz”10. Co zrobić, aby grupa ta otworzyła się na 
zewnątrz? Studenci-czytelnicy Biblioteki Głównej GUMed mają mnóstwo pomysłów, 
w jaki sposób można zintegrować te dwie grupy akademickie tak, aby każda z nich 
czuła się usatysfakcjonowana. To przede wszystkim organizowane odgórnie imprezy 
integracyjne, wspólne zajęcia, spotkania dotyczące różnych kultur i wykłady pozwa-
lające zapoznać się z kulturą polską czy egzotyczną dla nas obyczajowością arabską, 
skandynawską, kanadyjską itp.

Warto zwrócić uwagę na to, że w literaturze dotyczącej funkcjonowania w społeczno-
ści akademickiej obcokrajowców podkreśla się wielokrotnie to, iż „’Studenci międzyna-
rodowi’ funkcjonują na uczelniach w wielu krajach na zasadach grupy mniejszościowej 
z przynależnymi tej sytuacji wszelki dysfunkcjami. Mają gorszy od grupy dominującej 
(studentów rodzimych) dostęp do zasobów, tj. przedmiotów, wykładowców, labora-
toriów i sprzętu, baz danych informacji, życia studenckiego, np. działań samorządu 
i innych. Mają mały wpływ na to, co się na uczelni dzieje. Ich potrzeby i oczekiwania 
nie są brane pod uwagę w głównym nurcie działań”11. Nie do końca można zgodzić się 
z takim stwierdzeniem, ponieważ GUMed oraz Biblioteka Główna starają się włączać 
studentów ED w różne akcje oraz brać po uwagę ich potrzeby przy planowaniu różnych 
działań: Orientation Week, pomoc psychologiczna, działający przy Samorządzie Stu-
denckim Student Council oraz bardzo szeroka oferta anglojęzycznej literatury, anglo-
języczna wersja strony internetowej uczelni i Biblioteki. Ponadto wszelkie ogłoszenia 
i zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki są opisywane nie tylko w języku polskim, ale 

9 Monika Białas-Henne, Paweł Boski : Bufor wielokulturowy. Psych. Społ. 2014 T. 9 z. 2 s. 181
10 Monika Białas-Henne, Pawe Boski : Bufor wielokulturowy, op.cit., s. 180
11 Dominika Cieśl ikowska: Między nami cudzoziemcami – zagadnienia komunikacji międzykulturo-

wej w doświadczeniach studentów z różnych krajów…, s. 164
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i po angielsku (podobnie jest z nawigacją w Bibliotece), a pracownicy Wypożyczali 
i Czytelń znają język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. 
Tych działań nie zauważają również w znacznej większości (69%) studenci polscy. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wszystkie te działania są skierowane wyłącznie dla 
studentów obcojęzycznych (poza ofertą literatury, z której korzystają wszyscy studen-
ci) i z założenia wykluczają chęć uczestniczenia w nich Polaków. Wszystkie te zajęcia 
i akcje wykluczają wspólne działanie tych grup, a jedynie jeszcze bardziej mogą je 
różnicować i dzielić zakładając podziały.

Ważnym postulatem we wzajemnych kontaktach powinno być traktowanie pew-
nych krążących stereotypów jako wskazówek, jak mamy postrzegać i zachowywać 
się w kontakcie z drugim człowiekiem. Wszystko to powinno być opatrzone dawką 
zdrowego rozsądku i autorefleksji wykluczającej negatywne czy krzywdzące myślenie 
o innych lub ich złe traktowanie oparte na niesprawiedliwym stereotypie. 

Na szczęście kolejne badania pokazują, że zachodzą pozytywne zmiany w relacjach 
między studentami zagranicznymi a Polakami. Obcokrajowcy czują się w naszym kra-
ju coraz lepiej i bardziej bezpiecznie. Dlatego z roku na rok coraz chętniej wybierają 
nasze uczelnie, w których chcą studiować.
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TWORZENIE WIZYTóWKI INSTYTUCjI W POLSKIEj BIBLIOgRaFII 
NaUKOWEj – ZaDaNIa DLa BIBLIOTEK

Abstract

The act on the principles of science financing as amended, requires scientific-research institutions in 
Poland to transmit the data to the Integrated Information System for Science and Higher Education POL-
on. Among the data collected by POL-on and concerning these institutions, there is also information about 
publishing achievements of the employees, which creates resources of the Polish Scholarly Bibliography 
(PBN). Institutions or authors send data on publications, which after being verified by authorized editors, 
are available at the portal http://pbn.nauka.gov.pl. This way a public image of the institution promoting 
achievements of individual authors and scientific-research institutions is created where, apart from ele-
mentary bibliographic data, full texts of publications will be deposited. The possibility to generate sta-
tistics and reports may be an important element of informative activities of scientific institutions. This 
paper is an attempt to look at a library as at an organizational unit, which possesses tools and experience 
in building an image within this respect.

Streszczenie

Ustawa o zasadach finansowania nauki z późniejszymi zmianami nakłada na instytucje naukowe 
w Polsce obowiązek przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkol-
nictwie Wyższym POL-on. Wśród gromadzonych przez POL-on danych o jednostkach znajdują się także 
informacje o dorobku publikacyjnym pracowników, które tworzą zasób Polskiej Bibliografii Naukowej 
(PBN). Instytucje lub autorzy przesyłają informacje o powstałych publikacjach, które po weryfikacji przez 
upoważnionych redaktorów są udostępniane na portalu http://pbn.nauka.gov.pl. W ten sposób powstaje 
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publiczna wizytówka instytucji promująca osiągnięcia poszczególnych autorów i jednostek naukowych, 
gdzie oprócz podstawowych danych bibliograficznych będzie można zdeponować pełne teksty publika-
cji. Możliwość generowania statystyk i raportów może być ważnym elementem działań informacyjnych 
instytucji nauki. Referat jest próbą spojrzenia na bibliotekę jako jednostkę organizacyjną, która posiada 
narzędzia i doświadczenie w budowaniu wizerunku w tym zakresie.

Cel funkcjonowania Polskiej Bibliografii Naukowej
Kompleksowe dane o polskich uczelniach i jednostkach naukowych gromadzone 

są w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 
dostępnym pod adresem http://polon.nauka.gov.pl. Ta ogólnopolska baza danych ma 
za zadanie wspierać prace Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Gromadzo-
ne informacje są częściowo udostępniane publicznie, a pełne dane, zebrane wewnątrz 
systemu, wpierają procesy zarządzania nauką polską, finansowania i rozwoju uczelni 
oraz jednostek naukowych.

POL-on prowadzi rejestry szkół wyższych i instytutów naukowych, agreguje in-
formacje o pracownikach naukowych, kierunkach kształcenia. Zawiera on moduły 
analityczne, które służą ewaluacji polskich jednostek naukowych. W systemie pod ad-
resem https://pbn.nauka.gov.pl/ dostępna jest również baza publikacji naukowych Pol-
ska Bibliografia Naukowa (PBN), której głównym celem jest gromadzenie i szerokie 
udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych 
w nich naukowców (rys. 1). Bibliografię naukową w PBN mogą prowadzić instytucje 
oraz użytkownicy indywidualni. Baza ta stanowi własność Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, a jej operatorem jest EEL Sp. z o.o. oraz Index Copernicus Interna-
tional (1).

Rys. 1. Moduł PBN w systemie POL- on (29.06.2015)
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Promocja instytucji naukowej poprzez PBN
Jak podają autorzy serwisu PBN umożliwia:

stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,• 
zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,• 
zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,• 
złożenie ankiety czasopisma naukowego,• 
deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium • 
PBN.

W przyszłości PBN ma być zintegrowana z zasobami repozytoriów instytucjonal-
nych polskich uczelni i jednostek naukowych oraz będzie umożliwiała formatowanie 
bibliografii osób i instytucji w sposób wymagany przez inne podmioty (2).

Rys. 2. Wyszukiwanie w PBN wg instytucji
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Utworzenie publicznej bibliografii osób i instytucji pozwala na zapoznanie się z ich 
dorobkiem, a deponowanie pełnych tekstów lub przekierowanie do treści poprzez 
identyfikator dokumentu cyfrowego daje możliwość rozpowszechniania prac. Obec-
nie (czerwiec 2015) serwis znajduje się w fazie testów beta, nie zawiera więc jeszcze 
w pełni wypełnionej bazy publikacji. Jednak na podstawie zgromadzonych już danych 
można prześledzić funkcje w zakresie promocji instytucji poprzez prezentację dorobku 
naukowego.

PBN powiązana jest z POL-onem w zakresie informacji o osobach i instytucjach. 
Każda jednostka naukowa, która wprowadziła swoje dane do POL-onu  jest przeszuki-
wana w PBN wraz z zarejestrowanymi publikacjami swoich pracowników. Natomiast 

Rys. 3. Dane jednostki w PBN
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użytkownicy indywidualni mają możliwość samodzielnego uzupełniania danych o pu-
blikacjach co pozwala na prowadzenie autorskiej bibliografii naukowej.

Przeszukując PBN z poziomu użytkownika zewnętrznego poprzez podanie nazwy 
(rys. 2) lub identyfikatora (PBN ID) otrzymamy informacje o jednostce (rys. 3), jed-
nostkach podrzędnych (rys. 4) przypisanej do niej i bibliografii.

Do informacji o jednostce przyporządkowane są dane dotyczące „Bibliografii”. 
Z ekranu przedstawiającego „Jednostkę główną” lub „Jednostkę podrzędną” można 
przejść do „Podsumowania” zawierającego całkowitą liczbę publikacji z wyszcze-
gólnieniem liczby artykułów, książek i rozdziałów. Podsumowanie zawiera też dane 

Rys. 4. Jednostki podrzędne w PBN
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o publikacjach w podziale na lata, a dla artykułów podaje informacje o ich liczbie na 
ministerialnej liście A, B lub C. Z tego poziomu można też wykonać „Raport publikacji 
jednostki” i przejść do „Statystyki”. W raporcie istnieje opcja wyboru dowolnej liczby  
najlepszych publikacji dzięki powiązaniu z modułem czasopism zawierającym punk-
tację MNiSW. Statystyki natomiast pozwalają prześledzić liczbę publikacji w danym 
roku, liczbę publikacji na poszczególnych listach A, B, C oraz procentowy podział 
publikacji (rys. 5) w zależności od typu dokumentu (artykuły, monografie i rozdziały).

Rys. 5. Publikacje wg typów

Raport najlepszych publikacji (rys. 6) można wykonać zarówno dla całej uczelni jak 
też dla poszczególnych wydziałów. Najlepsze publikacje szeregowane są w zależności 
od liczby punktów danego czasopisma podanych w wykazach MNiSW (część A, B, 
C). Raport ten nie odnosi się do liczby punktów dla publikacji uzyskiwanych przez 
jednostkę naukową w ramach oceny dorobku będącego podstawą kategoryzacji przez 
MNiSW. 
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PBN – zadania dla bibliotek

Polską Bibliografię Naukową zasilać w dane o publikacjach oraz pełne teksty mogą 
sami autorzy jak i jednostki w których pracują. Na mocy znowelizowanej ustawy 
o zasadach finansowaniu nauki (3) oraz po wejściu w życie Rozporządzenia MNiSW 
w Jsprawie Systemu Informacji o Nauce z dn. 29 lipca br. (4), zaimplementowany 
został w PBN Moduł Sprawozdawczy. Jest to aktualnie jedyne oficjalne miejsce wpro-
wadzania danych o artykułach, monografiach i rozdziałach, które służy instytucjom 
do realizacji obowiązku sprawozdawczego, a Ministerstwu do przeprowadzenia oceny 
parametrycznej jednostek naukowych.

W lipcu bieżącego roku, autorzy referatu rozesłali ankietę (zał. 1) do 36-ciu biblio-
tek uczelni medycznych, instytutów badawczych oraz instytutów PAN w celu ustalenia 
kto dokumentuje dorobek publikacyjny pracowników oraz kto będzie odpowiedzialny 
za udostępnianie go w PBN. Odpowiedzi uzyskano od 21 ankietowanych jednostek 
(wyk. 1).

Uzyskane odpowiedzi (wyk. 2) wskazują, że w uczelniach medycznych to bibliote-
ki są odpowiedzialne za zasilanie treścią bazy PBN. Większe zróżnicowanie występuje 
wśród instytutów. W instytutach badawczych biblioteki przeważają, ale za uzupełnienie 

Rys. 6. Raport publikacji jednostki
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Wyk. 1. Typ jednostek, które wzięły udział w ankiecie

Wyk. 2. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za wprowadzenie danych o publikacjach 
do Polskiej Bibliografii Naukowej

Wyk. 3. Oprogramowanie wykorzystywane do rejestracji publikacji pracowników
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PBN odpowiedzialne są również działy nauki i w jednym wypadku inny dział. Z insty-
tutów PAN uzyskaliśmy tylko dwie odpowiedzi, które wskazują w jednym przypadku 
na dział dokumentacji, a w drugim na bibliotekę (z adnotacją, że dopiero od lipca br.).

Wśród oprogramowania (wyk. 3) wykorzystywanego przez jednostki do dokumen-
towania dorobku piśmienniczego pracowników dominuje program Expertus firmy 
Splendor®. Prawie 1/3 ankietowanych używa indywidualnie opracowanego oprogra-
mowania do gromadzenia danych o publikacjach, a pozostali prowadzą zapisy w pli-
kach Microsoft Word bądź Excel.

Wyniki ankiety pokazują również, że w dwóch przypadkach zadanie uzupełnienia 
PBN otrzymały biblioteki, choć na co dzień nie zajmują się one dokumentacją dorobku 
publikacyjnego pracowników. 

Podsumowanie

Zadanie wprowadzenia, w najbliższym czasie, archiwalnych danych za okres 2013-
2015 oraz bieżącego aktualizowania bazy PBN spoczęło zasadniczo na barkach biblio-
tekarzy oraz pracowników działów nauki. Jednak po zapełnieniu PBN danymi otrzy-
mamy zbliżony do kompletnego wykaz najważniejszych publikacji stworzonych przez 
polskich naukowców. Dostępne narzędzia pozwolą na tworzenie różnorodnych rapor-
tów i zestawień oraz dadzą wszystkim zainteresowanym użytkownikom możliwość 
przeglądania wykazów (a z czasem także pełnych tekstów) publikacji i przyczynią się 
do zwiększenie widoczności dorobku polskiej nauki na świecie.

Bibliografia
Portal Polska Bibliografia Naukowa. WWW: https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/informacja-dla-bliblio-

tek-akademickich-i-osrodkow-informacji-naukowej, dostęp 29 czerwca 2015
Portal Polska Bibliografia Naukowa. WWW: https://pbn.nauka.gov.pl/about, dostęp 29 czerwca 2015
Ustawa o zasadach finansowaniu nauki. Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Dz. 

U. 2015 poz. 944

załącznik 1 – treść ankiety

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. W przypadku jeśli zostanie ona 

przesłana na adres ogólny biblioteki i adres imienny proszę o wypełnienie ankiety tyl-
ko jeden raz dla danej instytucji. Ankieta zawiera tylko 5 punktów i nie powinna zająć 
więcej niż 3 minuty. 

Ankieta jest anonimowa i posłuży do dyskusji nad zadaniami bibliotek w zakresie 
wprowadzania danych do Polskiej Bibliografii Naukowej w systemie POL-on (podczas 
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XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, http://biblioteka.gumed.
edu.pl/konferencja_2015/?strona=354). 

Będę wdzięczna za przesłanie jej do 15 lipca 2015.

Z poważaniem,
Jolanta Przyłuska
kierownik Działu Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

1. Kto w Państwa jednostce odpowiada za prowadzenie bibliografii publikacji pra-
cowników?*

    Dział nauki
    Biblioteka
    Nie dokumentujemy dorobku
    Inne: 

2. Proszę podać w jaki sposób prowadzona jest bibliografia publikacji pracowni-
ków?*

    Expertus/Splendor
    Microsoft Word/Excel
    Inne: 

3. Jaka komórka organizacyjna w Państwa instytucji zajmuje się administracją Zin-
tegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on?*

    Dział nauki
    Dział IT
    Biblioteka
    Nie wiem
    Inne: 

4. Kto w Państwa jednostce jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych o publi-
kacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej?*

    Dział nauki
    Biblioteka
    Inne: 

5. Podaj typ jednostki, w której pracujesz*
    Uczelnia
    Instytut PAN
    Instytut badawczy 
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Mgr inż. Ewa Bednarska
Olsztyn – UWM

Dr Iwona Bednarska-Żytko
Warszawa – Fundacja Warszawskie 

Hospicjum dla Dzieci

BIBLIOgRaFIa PRaC 
DR. NAuK MeD. zeNoBIuSzA MICHAŁA BeDNARSKIeGo

Zestawienie bibliograficzne zawiera całość dorobku publikacyjnego dr. nauk med. Ze-
nobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), lekarza ftyzjatry związanego z Olsztynem, 
zasłużonego historyka medycyny, którego sylwetka została przedstawiona w tym samym 
numerze Forum Bibliotek Medycznych. Dorobek ten przekroczył liczbę 350 publikacji, 
a składają się nań za równo prace kazuistyczne, jak i historyczne, w tym wykraczające poza 
medycynę. Ogłaszał również Bednarski artykuły wspomnieniowe, recenzje, noty kronikar-
skie i inne.

Szczególną zasługą Zenobiusza Bednarskiego w zakresie historyczno-medycznym jest 
doku mentacja dorobku olsztyńskiej medycyny. Autor, który należał do grona założycieli 
i wielolet nich redaktorów dwóch wiodących periodyków lokalnego środowiska medyków 
– Rocznika Medycznego (od 2009 Polish Annals of Medicine) i Biuletynu Lekarskiego – 
zebrał materiały i ogłosił słownik biograficzny lekarzy Warmii i Mazur po 1945 r., który 
ukazał się w czterech częściach w latach 1997-2007. Podjął się także Bednarski kontynuacji 
prac dr. Andrzeja Skro backiego nad bibliografią publikacji lekarzy regionu, którą opubliko-
wał w dwóch obszernych częściach (z uzupełnieniami) na łamach Rocznika Medycznego, 
doprowadzając ją do końca XX wieku.

Trzema publikacjami książkowymi zaowocowały wieloletnie badania Bednarskiego 
nad stu diami medycznymi Polaków w Dorpacie (temat rozprawy doktorskiej) i Bejrucie.

Zestawienie opracowano w kolejności chronologicznej, a w obrębie danego roku – 
alfabetycz nie według tytułów. Przy niektórych pozycjach dodano niezbędne adnotacje 
uzupełniające.
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1955
1. O szczepieniach przeciw gruźlicy. Głos Olszt. 

1955 R. 5 nr 293 s. 3
1957

2. Czy wystarczy jedno szczepienie BCG. Głos 
Olszt. 1957 R. 7 nr 287 s. 3

1958
3. Odma samorodna jako powikłanie gruźlicy 

prosówkowej. Pol. Tyg. Lek. 1958 T. 13 nr 46 s. 
1826-1827, bibliogr. 

4. Wspomnienia z trzech okresów. W: Jednod-
niówka : 1558-1958 / Komitet Organizacyjny 
Zjazdu Wychowanków Gimnazjum Pińczowskiego 
z okazji 400-lecia istnienia, Pińczów 13-14 wrze-
śnia 1958. [Pińczów 1958] s. 29-32

1961
5. Śródskórne szczepienie BCG noworodków 

metodą dwupunktową. Gruźlica 1961 T. 29 nr 2 s. 
181-186, tab., bibliogr. 

Współaut.: Anna Krzyszkowska, …, Czesław Zaworski

1968
6. Odma samorodna powikłana krwiakiem ko-

mory odmowej. Pol. Tyg. Lek. 1968 T. 23 nr 16 s. 
598-599, il. bibliogr. 

 Współaut.: …, Jan Wieczorek

1969
7. Odma samorodna w przebiegu nowotworu 

płuc. Pol. Tyg. Lek. 1969 T. 24 nr 11 s. 410-411, 
il., bibliogr. 

8. Odma śródpiersia i podskórna w przebiegu 
zapalenia płuc. Wiad. Lek. 1969 T. 22 z. 20 s. 1873-
1875, bibliogr. 

1970
9. Dwa przypadki zmian zapalnych w płucach 

wskutek zachłyśnięcia się kłosem żyta. Wiad. Lek. 
1970 T. 23 z. 5 s. 399-402, il., bibliogr. 

1971
10. Odma śródpiersia i podskórna u sportowca – 

kolarza. Wiad. Lek. 1971 T. 24 z. 15 s. 1467-1469, 
il., bibliogr. .

11. Przypadek gruźliczego zapalenia otrzewnej. 
Wiad. Lek. 1971 T. 24 z. 12 s. 1179-1181, bibliogr. 

Współaut.: …, Edward Sikora

12. Wspomnienie. W: Maksymilian Opara: 
Z działalności Tajnego Gimnazjum i Liceum im. 
Hugona Kołłątaja w Pińczowie w czasie okupacji 
niemieckiej w latach 1939-1945. Tajne Gimnazjum 
i Liceum w Pińczowie we wspomnieniach swoich 
wychowanków i nauczyciela. Prz. Hist.-Ośw.  1971 
R. 14 nr 3 s. 421

Imię autora błędnie jako Zbigniew

13. Zapalenie płuc nieswoiste imitujące nowo-
twór. Wiad. Lek. 1971 T. 24 z. 9 s. 849-851, il., 
bibliogr. 

1972
14. Egzamin wstępny na uniwersytet w Dorpa-

cie przed 120 laty na podstawie listów Stanisława 
Janikowskiego. Pol. Tyg. Lek. 1972 T. 27 nr 41 s. 
1614-1616, bibliogr. 

15. List do Redakcji. Prz. Hist.-Ośw. 1972 R. 15 
nr 4 s. 715 

Dot.: Maksymilian Opara: Z działalności Tajnego Gimnazjum i 
Liceum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie w czasie okupacji nie-
mieckiej w latach 1939-1945. Tajne Gimnazjum i Liceum w Piń-
czowie we wspomnieniach swoich wychowanków i nauczyciela.  
Prz. Hist.-Ośw. 1971 R. 14 nr 3 s. 418-426

16. Obustronna odma samorodna. Pol. Tyg. Lek. 
1972 T. 27 nr 15 s. 568-570, il., bibliogr. 

Współaut.: Edward Sikora, …

17. Odma samorodna. Gruźlica, 1972 T. 40 nr 12 
s. 1175-1181, tab., bibliogr. 

18. Przypadek gruźlicy płuc powikłanej białacz-
ką granulocytową przewlekłą. Gruźlica 1972 T. 40 
nr 1, s. 81-84, il., bibliogr. 

19. Włodzimierz Iwanowicz Dal vel Dahl – le-
karz i uczony (1801-1872). Wiad. Lek. 1972 T. 25 
z. 14 s. 1301-1304, bibliogr.

1973
20. Leczenie chirurgiczne chorych na gruźlicę 

płuc ze wskazań niegruźliczych. Wiad. Lek. 1973 
T. 26 z. 19 s. 1793-1798, tab., bibliogr. 

Współaut.: …, Edward Sikora

1974
21. Józef Struś vel Strusiek (1510-1568). Wiad. 

Lek. 1974 T. 27 z. 15 s. 1417-1421, bibliogr. 

1975
22. Axel Martin Frederik Munthe – lekarz i pi-
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sarz (1857-1949). Wiad. Lek. 1975 T. 28 z. 3 s. 237-
241, bibliogr. 

Współaut.: …, Hanna Bednarska
23. Dr med. Leon Herbst (3.01.1914 – 

15.09.1974).  Gruźlica, 1975 T. 43 nr 4 s. 405-406

1976
24. Gronkowcowe zapalenie płuc powikłane 

odmą samorodną. Wiad. Lek. 1976 T. 29 z. 17 s. 
1547-1549, il., bibliogr. 

25. Rak płuc przebiegający z objawami przetoki 
przełykowo-tchawiczej. Wiad. Lek. 1976 T. 29 z. 
19 s. 1753-1755, il., bibliogr. 

26.Samoistne złamania żeber spowodowane 
kaszlem. Wiad. Lek. 1976 T. 29 z. 14 s. 1299-1301, 
il., bibliogr. 

27. Zapalenie płuc wywołane przez pałeczki 
Klebsiella pneumoniae – powikłane wysiękowym 
zapaleniem osierdzia. Pneumonol. Pol. 1976 T. 44 
nr 4 s. 381-384, il., bibliogr. 

1977
28. Choroby płuc w dziele Józefa Strusia: „Na-

uki o tętnie ksiąg pięcioro przez Józefa Strusia spi-
sanych”. Pol. Tyg. Lek. 1977 T. 32 nr 39 s. 1533-
1535, bibliogr.  

29. Dr med. Stanisław Flis (26.11.1902 – 
6.10.1976). Pneumonol. Pol. 1977 T. 45 nr 8 s. 
577-578, il.

30. Dr med. Stanisław Flis (1902-1976) – Czło-
nek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny. Arch. Hist. Med. 1977 T. 40 z. 2 s. 251-
260, il. 

Zawiera bibliografię dorobku Stanisława Flisa 

1978
31. Dr Zbigniew Ryder (1919-1957). Walka 

Gruźl. Chor. Płuc. 1978 T. 15 nr 4 s. 20-22, il.
32. Poglądy Józefa Strusia na kiłę w jego dziele 

„Sphygmicae artis libri quinque”. Wiad. Lek. 1978 
T. 31 z. 3 s. 213-216, bibliogr. 

Współaut.: …, Hanna Bednarska

33. Prosowata rakowatość płuc (Carcinosis mi-
liaris pulmonum) w przebiegu pierwotnego raka 
wątroby. Pneumonol. Pol. 1978 T. 46 nr  5 s. 381-
384, il., bibliogr. 

34. Rozpoznanie raka oskrzela na podstawie ba-
dań cytologicznych materiału z oskrzeli w Szpitalu 
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Olsztynie. W: Sympozjum na temat: Postępy w 
mikrobiologicznej, immunologicznej i cytologicz-
nej diagnostyce chorób płuc. Wrocław 1978 s. 96-
98 

Współaut.: …, Barbara Zakrzewska

35. Tłuszczowe zapalenie płuc. Wiad. Lek. 1978 
T. 31 z. 18 s. 1303-1307, bibliogr. 

1979
36. Nerwiako-włókniak śródpiersia.  Pneumonol. 

Pol. 1979 T. 47 nr 3 s. 201-203, il.
37. Przypadek zapalenia płuc i odmy samorodnej 

wskutek aspiracji benzyny. Pol. Tyg. Lek. 1979 T. 
34 nr 20 s. 793-794, bibliogr. 

38. Trudności diagnostyczne w przypadku gruź-
licy płuc z jej rozsiewem do wątroby i nadnerczy. 
Wiad. Lek. 1979 T. 32 z. 9 s. 637-640, il., bibliogr. 

39. Trzy okresy. W: Pińczów i jego szkoły 
w dziejach / pod red. Jerzego Wyrozumskiego. 
Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. Prac. Hist. 1979 z. 62 
s. 297-299

1980
40. Dr Barbara Sikorska (4.X.1929 – 6.VII.1979).  

Pneumonol. Pol. 1980 T. 48 nr 7 s. 493-494, il. 

41. Dwa przypadki łagodnych nowotworów 
oskrzeli (hamartoma). Wiad. Lek. 1980 T. 33 z. 23 
s. 1891-1896, il., bibliogr. 

42. Lekarz dentysta Jadwiga Szwejkowska. Czas. 
Stomat. 1980 R. 33 nr 4 s. 285-286, il.

43. Niezwykle długie przeżycie chorego na raka 
drobnokomórkowego oskrzela po leczeniu kobal-
tem. Wiad. Lek. 1980 T. 33 z. 22 s. 1825-1828, il., 
bibliogr. 

44. Rak pierwotny tarczycy z objawami przerzu-
tów wielonarządowych, w tym z rozsiewem pro-
sowatym do płuc. Wiad. Lek. 1980 T. 33 z. 21 s. 
1755-1758, il., bibliogr. 

1981

45. Ciało obce w oskrzelu przyczyną nawracają-
cych zapaleń płuc. Pneumonol. Pol. 1981 T. 49 nr 
6 s. 461-462

Współaut.: …, Antoni Koziński
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46. Doktor Michał Kimontt. Wiad. Lek. 1981 T. 
34 z. 15 s. 1313-1315, il., bibliogr.

47. Dr med. Czesław Zaworski (11.V.1906 – 
17.III.1980). Pneumonol. Pol. 1981 T. 49 nr 1 s. 
70-71, il.

48. Dwa przypadki odmy samoistnej z krwia-
kiem komory odmowej (haemopneumothorax 
spontaneus). Wiad. Lek. 1981, T. 34, z. 16, s. 1377-
1382, il., bibliogr. 

49. Florencja Nightingale. Warmia i Mazury. 
1981 R. 26 nr 6 s. 11-12, il.

50. Guz chromochłonny przyczyną śmiertelnego 
krwotoku do jamy brzusznej. Pol. Tyg. Lek. 1981 T. 
36 nr 15 s. 531-532, bibliogr. 

51. List do Red.: Prz. Lek. 1981 T. 38 nr 4 s. 421 
Dot: Waldemar Michalczak, Jerzy Lisiewicz: Antoni Andrze-

jewski (1807-1883) – lekarz powiatu kieleckiego. Prz. Lek. 1980 
T. 37 nr 10 s. 717-718

52. Odma samoistna w przebiegu pierwotnego 
nowotworu oskrzela. Wiad. Lek. 1981 T. 34 z. 2 s. 
125-128, il., bibliogr. 

53. Rec.: Andrzej Skrobacki: Album lekarzy – 
pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946, Olsz-
tyn 1980.  Komun. Mazur.-Warm. 1981 nr 2/4 s. 
473-476 

1982

54. Gruźlica oskrzelowo-płucna o cechach gruź-
licy pierwotnej imitująca raka oskrzela. Wiad. Lek. 
1982 T. 35 z. 9 s. 571-575, il., bibliogr. 

55. List do Red. Pol. Tyg. Lek. 1982 T. 37 nr 7 
s. 216

Dot.: Piotr Muldner-Nieckowski: Notatki językowe. Pol. Tyg. 
Lek. 1981 T. 36 nr 18 s. 630 

56. List do Red. Pol. Tyg. Lek. 1982 T. 37 nr 26 
s. 779

Dot.: Renata Szymańska: Karol Klecki (1866-1931) – wybitny 
patolog i profesor Fakultetu Medycznego w Krakowie. Pol. Tyg. 
Lek. 1981 T. 36 nr 38 s. 1487-1490  

57. List do Red. Zabytki żydowskie. Tyg. Powsz. 
1982 R. 36 nr 33 s. 2 

Dot.: Powstanie Komitetu Opieki nad Zabytkami Żydowskimi. 
Tyg. Powsz. 1982 R. 36 nr 25 s. 3  

58. Przepuklina przeponowa rozworu Morga-
gniego imitująca guz płuca. Wiad. Lek. 1982 T. 35 
z. 2 s. 151-154, il., bibliogr. 

59. Przypadkowe wykrycia wczesnego raka 
oskrzela (carcinoma in situ) podczas bronchoskopii 
chorego na gruźlicę płuc. Wiad. Lek. 1982 T. 35 z. 
17 s. 1083-1086, il., bibliogr. .

60. Rakowiak oskrzela (carcinoidum bronchi). 
Wiad. Lek. 1982 T. 35 z. 14 s. 911-915, il., bi-
bliogr.  

1983
61. Czterechsetlecie kalendarza gregoriańskiego 

i udział nauki polskiej w jego wprowadzeniu. Wiad. 
Lek. 1983 T. 36 z. 11 s. 945-948, bibliogr. 

62. Dwa przypadki mykobakteriozy płuc. Wiad. 
Lek. 1983 T. 36 z. 24 s. 2053-2056, bibliogr. 

63. Dwukrotne usunięcie ciała obcego z oskrzela 
w odstępie ośmiu miesięcy. Pneumonol. Pol. 1983 
T. 51 nr 8-9 s. 481-482, il.

64. List do Red. Pneumonol. Pol. w sprawie 
wprowadzenia do praktyki badania fenotypu ace-
tylacji hydrazydu kwasu izonikotynowego (INH) 
u chorych przyjmujących ten lek. Pneumonol. Pol. 
1983 T. 51 nr 2 s. 86

65. List do Red.: „Rewolucja moralna” w Dorpa-
cie. Tyg. Powsz. 1983 R. 37 nr 9 s. 2 

Dot.: Maciej Kozłowski: Szanse uniknięcia Powstania Stycz-
niowego. Tyg. Powsz. 1983 R. 37 nr 4 s. 1, 4-6

66. Obustronna odma samoistna. Wiad. Lek. 1983 
T. 36 z. 16 s. 1357-1360, il., bibliogr. 

67. Przypadek dużej torbieli powietrznej płuca. 
Wiad. Lek. 1983 T. 36 z. 1 s. 35-39, il., bibliogr. .

68. Robert Koch (1843-1910). Wiad. Lek. 1983 
T. 36 z. 5 s. 425-427, bibliogr. 

69. Sprawozdanie z posiedzenia naukowego po-
święconego setnej rocznicy odkrycia prątka gruźli-
cy przez Roberta Kocha. Pneumonol. Pol. 1983 T. 
51 nr 2 s. 78

70. Sto lat od odkrycia prątka gruźlicy (1882-
1982) przez Roberta Kocha. Szybka reakcja w pol-
skich czasopismach lekarskich. Pol. Tyg. Lek. 1983 
T. 38 nr 13 s. 419-421, bibliogr. 

71. Trzy przypadki ciał obcych oskrzeli. Wiad. 
Lek. 1983 T. 36 z. 6 s. 471-474, bibliogr. 

1984
72. Choroba legionistów (morbus legionorum, 

legionnaires’ disease). Wiad. Lek. 1984 T. 37 z. 20 
s. 1599-1604, bibliogr.
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73. Krwiak opłucnej o rzadkim przebiegu. Wiad. 
Lek. 1984 T. 37 z. 16 s. 1271-1273, bibliogr. 

74. Kto odpowie na to pytanie?  Służ. Zdr. 1984 
nr 9 s. 5

75. Obustronne torbiele powietrzne płuc leczone 
operacyjnie. Wiad. Lek. 1984 T. 37 z. 19 s. 1549-
1552, il., bibliogr. 

76. Przypadek tłuszczowego zapalenia płuc 
(pneumonia lipoidea). Wiad. Lek. 1984 T. 37 z. 18 
s. 1433-1435, bibliogr. 

77. Przypadek współistnienia twardzieli i gruź-
licy płuc. Wiad. Lek. 1984 T. 37 z. 1 s. 47-52, il., 
bibliogr. .

78. Rozmyślania pod monitorem. Służ. Zdr. 1984 
nr 20 s. 5

79. Trudności w leczeniu gruźlicy płuc u chore-
go szybko inaktywującego isoniazid (INH). Wiad. 
Lek. 1984 T. 37 z. 12 s. 937-940, bibliogr. 

80. Trzy przypadki nowotworów oskrzela zwią-
zane z wykonywanym zawodem. Wiad. Lek. 1984 
T. 37 z. 13 s. 1017-1020, bibliogr. .

1985
81. Dr med. Władysław Michałowski (23.V.1919 

– 13.I.1980). Arch. Hist. Filoz. Med. 1985 T. 48 z. 
3 s. 373-378, il. 

Zawiera bibliografię dorobku Władysława Michałowskiego

82. Herman Bolesław Fudakowski – docent che-
mii lekarskiej (1834-1878). Wiad. Lek. 1985 T. 38 
z. 13 s. 973-975, bibliogr. 

83. Przypadek nabytej toksoplazmozy płuc. 
Pneumonol. Pol. 1985 T. 53 nr 2 s. 91-94, il., bi-
bliogr. 

Współaut.: …, Jadwiga Jackowska-Wyrzykowska, Julian Wy-
rzykowski

84. Witold Narkiewicz-Jodko (1834-1898) – 
w 150 rocznicę urodzin. Wiad. Lek. 1985 T. 38 z. 
18 s. 1331-1333, bibliogr. 

85. Władysław Florkiewicz – autor pierwszych w 
Polsce opisów pierwotnego raka płuc i promienicy. 
Wiad. Lek. 1985 T. 38 z. 12 s. 891-895, bibliogr. 

86. Zespół płata środkowego spowodowany cia-
łem obcym w oskrzelu doprowadzającym. Wiad. 
Lek. 1985 T. 38 z. 17 s. 1243-1246, bibliogr. 

1986
87. [Fragment szkicu biograficznego o dr Hali-

nie Kosteckiej]. Prz. Lek. 1986 T. 43 nr 1 s. 212. 
W: Jan Masłowski: Z korespondencji zeszytów 
„Oświęcim” „Przeglądu Lekarskiego” (VIII). Prz. 
Lek. 1986 T. 43 nr 1 s. 209-212

88. Henryk Fryderyk Hoyer – ojciec histologii 
polskiej. Wiad. Lek. 1986 T. 39 z. 2 s. 130-133, bi-
bliogr.

89. List do Red.: Stosowanie soli litu w chemicz-
nym leczeniu raka oskrzela. Wiad. Lek. 1986 T. 39 
z. 12 s. 859-860

90. Rec.: Peter Stradling: Atlas der Bronchosko-
pie (Atlas Bronchoskopii). Stuttgart – New York 
1984, ss. 12 + 159, ryc. 212.  Pneumonol. Pol. 1986 
T. 54 nr 4 s. 164

1987
91. Aleksander Fabian i jego pierwszy w Polsce 

opis pylic płuc. Wiad. Lek. 1987 T. 40 z. 9 s. 633-
638, bibliogr. 

92. Czesław Zaworski (1906-1980). Walka Gruźl. 
Chor. Płuc. 1987 T. 23 nr 6 s. 31-33

93. Historia powstania, sylwetki założycieli 
i członków zarządu Towarzystwa Byłych Wycho-
wanków Cesarskiego Uniwersytetu Juriewskiego 
(dawnego Dorpackiego) w Warszawie. Arch. Hist. 
Filoz. Med. 1987 T. 50 z. 2 s. 205-219, il.

94. Jan Mirkowski (1898-1981). Walka Gruźl. 
Chor. Płuc. 1987 T. 23 nr 6 s. 34-36

95. Przypadek pierwotnej promienicy płuc. Pneu-
monol. Pol. 1987 T. 55 nr 2 s. 76-79, il., bibliogr. 

96. Trzy przypadki przerzutów raka oskrzela do 
serca. Wiad. Lek. 1987 T. 40 z. 8 s. 557-560, bi-
bliogr. 

97. Zbigniew Ryder (1919-1957). Walka Gruźl. 
Chor. Płuc. 1987 R. 23 nr 6 s. 33-34

1988
98. Ciało obce w oskrzelu przyczyną przedłuża-

jącego się zapalenia płuc. Wiad. Lek. 1988 T. 41 z. 
24 s. 1661-1664, il., bibliogr. 

99. Cztery przypadki choroby zatorowo-zakrze-
powej płuc. Wiad. Lek. 1988 T. 41 z. 2 s. 115-118, 
bibliogr.  
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100. Dr Jan Chilmanowicz (15 II 1915 – 24 I 
1986). Pneumonol. Pol. 1988 T. 56 nr 2 s. 86-87, 
il.

101. Jan Chilmanowicz (1915-1986). Walka 
Gruźl. Chor. Płuc 1988 T. 24 nr 5 s. 31-32

102. Lek. med. Tomasz Malisz (18 IV 1911 – 26 
IX 1987). Pneumonol. Pol. 1988 T. 56 nr 6 s. 290-
291, il.

103. List do Red.: Dotyczy terminu bronchofi-
beroskop. Pol. Tyg. Lek. 1988 T. 43 nr 12/13 s. 401

104. Mukormikoza płuc wywołana przez Absidia 
coerulea u chorego na raka płuca.  Pneumonol. Pol. 
1988 T. 56 nr 7 s. 329-335, il., bibliogr. 

Współaut.: Halina Halweg, Eugenia Dyner, Jadwiga Zagdań-
ska, …, Iwona Bestry, Barbara Podsiadło, Paweł Krakówka

105. Przypadek zarażenia węgorkiem jelitowym 
wykryty badaniem plwociny. Wiad. Lek. 1988 T. 41 
z. 13 s. 889-893, il., bibliogr. 

Współaut.: …, Eugenia Dyner

106. Streszczenie. Pneumonol. Pol. 1988 T. 56 
nr 10 s. 492 

Dot.: D[ieter] Köhler, K[arl] H[einz] Rühle., U [lrich] Costa-
bel, N[ikolaus] Freudenberg, H[einrich] Matthys: Eine neue Bi-
opsienadel zur transkutanen Histologiegewinnung. Schweiz. Med. 
Wschr. 1987 T. 117 nr 14 s. 527-530

Toż: Streszczenie. Pneumonol. Pol. 1989 T. 57 nr 4 s. 261

1989
107. Ciała obce w drzewie tchawiczo-oskrzelo-

wym ludzi dorosłych. Wiad. Lek. 1989 T. 42 z. 8 s. 
498-502, tab., bibliogr. 

108. Dwa przypadki pierwotnego raka tchawicy. 
Wiad. Lek. 1989 T. 42 z. 1 s. 44-47, bibliogr. 

109. Dwa przypadki śmiertelnego krwotoku 
płucnego w przebiegu gruźlicy płuc. Wiad. Lek. 
1989 T. 42 z. 6 s. 393-396, bibliogr. 

110. Halina Dobrowolska (1906-1989). Walka 
Gruźl. Chor. Płuc. 1989 T. 25 nr 3 s. 37-38

[110a]. Streszczenie. Pneumonol. Pol. 1989 T. 57 
nr 4 s. 261 

Por. poz. 106.

1990
111. Półsanatorium Akademickie przy Wyższej 

Szkole Rolniczej w Olsztynie w latach 1956-1965. 
Biul. Nauk. ART. 1990 nr 2 s. 93-94 

1991
112. Badania bronchoskopowe w Olsztyńskiem. 

Biul. Lek. 1991 R. 2 nr 9 s. 3-5
113. Listy od czytelników. Pneumonol. Alergol. 

Pol. 1991 T. 59 nr 7/8, s.71 
Dot.: Jadwiga Zajączkowska, Maria Miller: Ocena badań bron-

choskopowych w Polsce. Pneumonol. Pol. 1990 T. 58 nr 11-12, 
s. 595-603

114. Olsztyńska ftyzjatria. Biul. Lek. 1991 R. 2 
nr 5 s. 1-2

115. Przybrana córka.  Przekrój. 1991 nr 2382 
s. 14

116. Z historii olsztyńskiej medycyny. Biul. Lek. 
1991 R. 2 nr 8 s. 21-22 

1992
117. Alfons Miedzianowski (1912-1992). Biul. 

Lek. 1992 R. 3 nr 12 s. 25-27, il.
118. Andrzej Skrobacki (1928-1992). Gaz. Lek. 

1992 R. 3 nr 4 s. 21, il.
119. Ciała obce w oskrzelach chorych dorosłych. 

Pneumonol. Alergol. Pol. 1992 T. 60 nr 7/8 s. 48-
51, tab., bibliogr. 

120. Ciałka szkliste. W 100 rocznicę odkrycia. 
Gaz. Lek. 1992 R. 3 nr 11 s. 24

121. Co wydarzyło się przed 100 laty?... i przed 
50 laty?  Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 13 s.15-16 

122. Gruźlica w ataku. Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 
13 s. 8-9

Współaut.: …, Mieczysław Bień, Alicja Borgosz., Stanisław 
Niepsuj

123. Jan Piotr i Józef Frankowie oraz pacjenci. 
Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 12 s. 11-14, il., bibliogr.  

124. Janina Zugaj (1924-1991). Pneumonol. 
Alergol. Pol. 1992 T. 60 nr 7/8 s.79-80, il.

125. Lek. med. Lucjan Minarczuk (5 IX 1933 – 
25 I 1992). Pneumonol. Alergol. Pol. 1992 T. 60 nr 
9/10 s.105-106, il.

126. Lekarz, społecznik, historyk medycyny An-
drzej Skrobacki (1928-1992). Biul. Lek. 1992 R. 3 
nr 11 s. 15-16

127. List do Red.: Prace doktora Andrzeja Skro-
backiego. Pneumonol. Alergol. Pol. 1992 T. 60 nr 
5/6 s. 73, 77
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Dot.: Andrzej Skrobacki: Współpraca Roberta Kocha z polskim 
aptekarzem z Wolsztyna w okresie jego pracy na stanowisku fizy-
ka powiatowego. Med. Wet. 1991 R. 47 nr 12 s. 564-565; tenże: 
Robert Koch und Polen. Ein Beitrag zur Genese Robert Kochs 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Z. ärztl. Fortbild. 1992 Vol. 
86 s. 183-185

128. Najlepsze prace naukowe opublikowane 
w 1991 r. przez olsztyńskich lekarzy. Gaz. Lek. 
1992 R. 3 nr 9 s. 25 

129. O prof. Ludwiku Janowskim. Biul. Lek. 
1992 R. 3 nr 13 s. 16

130. Onkologia po przeprowadzce. Biul. Lek. 
1992 R. 3 nr 10 s. 12-13   

131. Przypadek złośliwego międzybłoniaka 
osierdzia. Wiad. Lek. 1992 T. 45 z. 21/22, s. 843-
845, bibliogr. 

Współaut.: …, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Danuta Sha-
fie

132. Przypominając zasługi Emila von Behringa. 
Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 12 s. 9-10

133. 37 lat temu. Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 11 s. 
19-20

134. Una sanitas una medicina. Gaz. Lek. 1992 
R. 3 nr 11 s. 9

135. W 50 rocznicę powstania Instytutu Radowe-
go. Biul. Lek. 1992 R. 3 nr 12 s.10 

136. Wileńskie wspomnienia. Biul. Lek. 1992 R. 
3 nr 11 s.17-18, il.

1993
137. Antoni Terajewicz (1906-1982). Biul. Lek. 

1993 R. 4 nr 14 s. 18-19
138. Benedykt Tadeusz Dybowski. Biul. Lek. 

1993 R. 4 nr 18 s. 8-10
139. Bogusław Bogucki (1927-1986). Biul. Lek. 

1993 R. 4 nr 16 s. 15-16, il.
140. Co wydarzyło się przed 100 laty?... i przed 

50 laty.  Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 19 s. 18-19 
141. Cytologia odciskowa w rozpoznawaniu no-

wotworów oskrzeli. Rocz. Med. 1993 T. 1 vol. 1 s. 
171-175, tab., bibliogr. 

142.  Dr n. med. Henryk Stanisław Płatek. Biul. 
Lek. 1993 R. 4 nr 16 s. 26-27, il.  

143. Gruźlica w Olsztyńskiem. Biul. Lek. 1993 
R. 4 nr 18 s. 1-2

Współaut.: …, Alicja Borgosz 

144.  Hipolit Jundziłł. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 15 
s. 21-22

145. Homeopatia. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 14 s. 
25

146. Jak zrodził się i okrzepł Biuletyn Lekarski. 
Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 19, s. 8/9

147. List do Red.: Kto pierwszy w Polsce pisał 
o manewrze Heimlicha? Pneumonol. Alergol. Pol. 
1993 T. 61 nr 3/4, s. 206-207

148. Myśli i aforyzmy Władysława Biegańskie-
go. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 15 s. 22-23

149. Myśli i aforyzmy Władysława Biegańskie-
go. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 17 s. 23-24

150. Na dyżurze. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 16 s. 
10-11

151. Nawracające zapalenie płuc i oskrzeli w na-
stępstwie wrodzonej przetoki tchawiczo-przełyko-
wej. Rocz. Med. 1993 T. 1 vol. 1 s. 176-178, il., 
bibliogr. 7 poz.

152. Ojciec serologii i seroterapii. Gaz. Lek. 
1993 R. 4 nr 4 s. 34, il. 

Współaut.: …, Iwona Bednarska-Żytko
Dot. Emila von Behringa (1854-1917)

153. VIII Zjazd Naukowy Lekarzy Warmii i Ma-
zur. Gaz. Lek. 1993 R. 4 nr 12 s. 23 

154. Polacy na studiach medycznych na obczyź-
nie w czasie drugiej wojny światowej.  Biul. Lek. 
1993 R. 4 nr 14 s. 19-20

155. Polityka weszła w drogę medycynie. Biul. 
Lek. 1993 R. 4 nr 19 s. 22

156. Polonusi u rodaków w Ostrawie. Biul. Lek. 
1993 R. 5 nr 15 s. 23

157. Polski Wydział Lekarski w Edynburgu. 
Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 16 s. 11-14, il.

158. Prace naukowe opublikowane przez olsz-
tyńskich lekarzy w 1993 roku. Konkurs rozstrzy-
gnięty. Gaz. Lek. 1993 R. 4 nr 9 s. 28

159. Prof. Kornel Michejda – organizator Kate-
dry Chirurgii Uniwersytetu Stefana Batorego. Biul. 
Lek. 1993 R. 4 nr 17 s. 18-20 

160. Rec.: Leon Janowicz: Wagary na Trzykrzy-
skiej czyli przestroga dla poetów. Staszów 1993, ss. 
106, il. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 16 s. 17-18

161. Rec.: Stanisław Piechocki: Czyściec zwany 
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Kortau. Olsztyn 1993, ss. 154, il. Biul. Lek. 1993 R. 
4 nr 18 s. 12-13

162. Rocznik Medyczny – nowe czasopismo le-
karskie Warmii i Mazur. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 18 
s. 11

163. Tadeusz Dembowski – chirurg wileński. 
Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 17 s. 20-21

164. Tracheobronchopathia chondroosteoplasti-
ca współistniejąca z rakiem płaskonabłonkowym 
oskrzela. Rocz. Med. 1993 T. 1 vol. 1 s. 179-181, 
bibliogr. 

165. Zmarł Albert Bruce Sabin. Biul. Lek. 1993 
R. 4 nr 15 s. 23

1994
166. Aleksander Marian Sobański (1912-1994). 

Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 22 s. 26-28, il.

167. Aleksander Marian Sobański (1912-1994). 
Pol. Prz. Chir. 1994 T. 66 nr 12 s.1222-1224, il.

168. Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur 
za lata 1975-1992. Rocz. Med. 1994 T. 2 vol. 1 s. 
9-76

169. Fromborski samotnik. Gaz. Olsz. 1994 nr 
99 s. 2

Dot. Mikołaja Kopernika (1473-1543)

170. Jerzy Szatkowski (1935-1993). Pneumonol. 
Alergol. Pol. 1994 T. 62 nr 5-6 s. 325-326, il. 

171. O lekarzu rodzinnym w Anglii. Biul. Lek. 
1994 R. 5 nr 24 s. 7-9 

Dot.: Piotr Mielcarek, Paweł Nowak: Kurs dla nauczycieli me-
dycyny rodzinnej w Wielkiej Brytanii. Gaz. AMG 1994 R. 4 nr 
8 s. 8-9

172. Polscy i niemieccy lekarze o cukrzycy. Biul. 
Lek. 1994 R. 5 nr 21 s. 17-18

173. Przysięga Hipokratesa. Biul. Lek. 1994 R. 5 
nr 23 s. 23-25, il.

174. Rec.: Guzy nowotworowe wątroby / pod 
red. Jerzego A. Polańskiego. Warszawa 1993, ss. 
153. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 20 s. 23

175. Rec.: Promocja zdrowia : wprowadzenie do 
zagadnień krzewienia zdrowia / pod red. Jerzego 
B[ohdana] Karskiego, Zofii Słońskiej, Bogdana 
W[ładysława] Wasilewskiego. Wyd. 2. Warszawa 

1994, ss. 472. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 22 s. 23-24

176. Rec.: Stanisław Filipecki, Bogdan Hajduk, 
Witold Tomkowski: Żylna choroba zakrzepowo-
zatorowa – główne aspekty profilaktyki i leczenia. 
Warszawa 1993, ss. 107. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 23 
s. 26-27

177. Rec.: Stany zagrożenia życia w pneumono-
logii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy. War-
szawa 1993, ss. 207. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 20 s. 
23-24

178. Rec.: Wojciech Cendrowski: Stwardnienie 
rozsiane. Poradnik dla chorych. Warszawa 1994, ss. 
150. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 22 s. 24

179. Rec.: Zbigniew Papliński, Jacek Jassem: 
Rak płuca. Warszawa 1994, ss. 236. Biul. Lek. 1994 
nr 25 s. 28-29

180. Serdeczny przyjaciel Polaków. Biul. Lek. 
1994 R. 5 nr 20 s. 16-17 

Dot. premiera Węgier dr. Józsefa Antalla (1932-1993)

181. Stuczterdziesta rocznica urodzin Emila v. 
Behringa. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 21 s. 16 

182. Sylwetki dorpatczyków: Edmund Bułhak. 
Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 21 s. 15-16 

183. Sylwetki dorpatczyków: Feliks Głogowski. 
Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 25 s. 27

184. Sylwetki dorpatczyków: Herman Bolesław 
Fudakowski. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 24 s. 26-27

185. Sylwetki dorpatczyków: Jan Cumft. Biul. 
Lek. 1994 R. 5 nr 23 s. 22-23

186. Sylwetki dorpatczyków: Tytus Chałubiński. 
Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 22 s. 21-22

187. Sylwetki dorpatczyków: Wincenty Bułato-
wicz. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 20, s. 18 

188. W 50 rocznicę upadku Powstania Warszaw-
skiego. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 24 s. 28-30

189. Wydawnictwo „Sanmedia” poleca… Biul. 
Lek. 1994 R. 5 nr 21 s. 19-20 

190. Z życia towarzystw naukowych. Sprawoz-
danie z posiedzenia naukowego na temat: Żylna 
choroba zakrzepowo-zatorowa, profilaktyka i le-
czenie. Biul. Lek. 1994 R. 5 nr 23 s. 13
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191. Zbigniew Andrzejewski (1928-1994). Biul. 
Lek. 1994 R. 5 nr 24 s. 31, il.

1995
192. Antonina Prościewicz-Pietrzak (1904-

1995). Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 31 s. 25-26

193. Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur za 
lata 1975-1992. Uzupełnienie. Rocz. Med. 1995 T. 
3 vol. 1 s. 183-184 

194. Danuta Mikosza-Rogalska (1925-1994). 
Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 26 s. 31

195. Dr Stanisław Flis pierwszym dyrektorem 
szpitala kolejowego w Olsztynie. Lek. Kolej. 1995 
R. 5 nr 1 s. 17-20

196. Echa odkrycia promieni X na ziemiach pol-
skich. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 31 s. 24

197. Hobby lekarzy. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 26 
s. 24, il. 

Dot. wystawy prac rzeźbiarskich lekarza 
stomatologa Jana Kazimierza Masłowskiego

198. Konkurs fotograficzny dla lekarzy. Biul. 
Lek. 1995 R. 6 nr 26 s. 23

199. Kopernik jako lekarz. Rocz. Med. 1995 T. 3 
Vol. 1 s. 173-177, bibliogr. 

Referat wygłoszony na Sesji Kopernikańskiej 20-22 maja 1993 
r., Olsztyn-Frombork z okazji  450. rocznicy śmierci Mikołaja Ko-
pernika (1543-1993)

200. Kronika 1993. Rocz. Med. 1995 T. 3 Vol. 1 
s. 171-172

201. Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonolo-
giczne Oddział w Olsztynie w latach 1955-1993. 
Rocz. Med. 1995 T. 3 vol. 1 s. 161-170

202. Przed pół wiekiem w Olsztyńskiem. Rok 
1945. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 30 s. 21-22

203. Rec.: Wiesław Nasiłowski: Asystent kliniki. 
Katowice 1994, ss. 301. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 30 
s. 20-21

204. Rocznik Medyczny. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 
27 s. 40-41 

205. Rok 1926 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1995 R. 6 nr 26 s. 25

206. Rok 1928 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1995 R. 6 nr 28 s. 27

207. Rok 1929 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1995 R. 6 nr 29 s. 16

208. Rok 1930 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
R. 6 nr 30 s. 23

209. Rok 1931 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1995 R. 6 nr 31 s. 20

210. Streszczenie. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 29 s. 
17-18

Dot.: Jerzy Jaśkowski: PCW i wszystko wiadomo – zabójca w 
domu. Gazeta AMG 1995 R. 5 nr 5 s. 22-23 

211. Sylwetki dorpatczyków. Biul. Lek. 1995 R. 
6 nr 30 s. 18

Dot. Władysława Kahla (1885-1951) i Wilhelma Aleksandra 
Mikulskiego (1869-1947) na podstawie korespondencji z dr. n. 
med. Krzysztofem Brożkiem 

212. Sylwetki dorpatczyków: Emil Lorenc Go-
sławski. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 26 s. 25-26

213. Sylwetki dorpatczyków: Henryk Higier 
(1866-1942). Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 31 s. 21

214. Sylwetki dorpatczyków: Ludwik Guranow-
ski. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 28 s. 27-28

215. Sylwetki dorpatczyków: Maksymilian Ha-
ger. Biul. Lek. 1995 R. 6 nr 29 s. 16-17 

1996
216. Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur 

zalata 1975-1992. Uzupełnienie. Rocz. Med. 1996 
T. 4 vol. 1 s. 119

217. Kronika 1994. Rocz. Med. 1996 R. 4 vol. 1 
s. 103-104 

218. List do Red.: Sylwetki dorpatczyków. Biul. 
Lek. 1996 R. 7 nr 36 s. 33-34 

Dot.: Zenobiusz Bednarski: Sylwetki dorpatczyków: Aleksan-
der Hindemith  (1836-1896). Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 33 s. 23 [por. 
poz. 227]

219. Michał Siemak (1930-1996). Pneumonol. 
Alergol. Pol. 1996 T. 64 nr 11-12 s. 857, il.

220. Moje życie po otrzymaniu nakazu pracy… : 
Wspomnienie. Rocz. Med. 1996 T. 4 vol. 1 s. 105-
118

221. Rec.: Bolesław Redzisz, Halina Adamiak-
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Wagner, Halina Chojecka-Szeremeta, Roman 
Jakubski, Wacław Netter: Pod cedrami Libanu : 
wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-
1952. Londyn 1994, ss. 227. Arch. Hist. Filoz. Med. 
1996 T. 59 z. 2 s. 268-271

222. Rec.: Leonard Perepeczko: W łagrach na 
saratowskim szlaku : wspomnienia. Wrocław 1993, 
ss. 274. Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 36 s. 34-36 

223. Rok 1932 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1996 R. 7 nr 33 s. 23

224. Rok 1933 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1996 R. 7 nr 34-35 s. 40

225. Rok 1934 w medycynie polskiej. Biul. Lek. 
1996 R. 7 nr 36 s. 33

226. Studia na Wydziale Stomatologii Uniwersy-
tetu Francuskiego Św. Józefa w Bejrucie na podsta-
wie listów. Gaz. Lek. 1996 R. 7 nr 12 s. 70-72, il.

227. Sylwetki dorpatczyków: Aleksander Hinde-
mith (1836-1896). Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 33 s. 23

Por. poz. 218 

228. Sylwetki dorpatczyków: Bernard Józef Hła-
sko (1858-1928). Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 33 s. 23-
24

229. Sylwetki dorpatczyków: Jan Hoene (1849-
1921). Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 37 s. 25

230. Sylwetki dorpatczyków: Julian Jabłonowski 
(1832-1889). Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 37 s. 25

231. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1896. Rok 1946. Rok 1946 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 1996 R. 7 nr 37 s. 22-24

1997

232. Aldona Epimach-Szypiłło-Maciejczak 
(1921-1997). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 40/41 s. 24-
25

233. Barbara Alicja Wiśniewska-Przytocka 
(1920-1996). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 38 s. 28-29 

234. Biuletyn Lekarski w drugiej kadencji OW-
MIL. Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 42 s. 19-20

235. Dr n. med. Alina Jadwiga Kozakiewicz 
(1933-1997). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 42 s. 43

236. Izba jednego województwa. Gaz. Lek. 1997 
R. 9 nr 10 s. 19-20 

237. Kronika 1995-1996. Rocz. Med. 1997 T. 5 
vol. 2 s. 269-272

238. Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995. Słow-
nik biograficzny. Rocz. Med. 1997 T. 5 vol. 1 s. 
1-228

239. Leonard Perepeczko (1900-1996). Pneumo-
nol. Alergol. Pol. 1997 T. 65 nr 3/4 s. 299-300, il.

240. Stanisław Hipolit Czemko (1938-1996). 
Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 38 s. 28 

241. Sylwetki dorpatczyków: Antoni Jakowicki 
(1849-1884). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 38 s. 27-28

242. Sylwetki dorpatczyków: Karol Kaczkowski 
(1827-1896). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 43 s. 32  

243. Sylwetki dorpatczyków: Piotr Paweł Jan-
kowski. Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 40/41 s. 18

244. Sylwetki dorpatczyków: Stanisław Jani-
kowski (1833-1881). Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 39 s. 
31-32 

245. Wacław Babicki (1915-1996). Pneumonol. 
Alergol. Pol. 1997 T. 65 nr 1/2 s. 140-141, il.

246. Witold Andrzej Maciejski (1925-1997). 
Biul. Lek. 1997 R. 8 nr 40/41 s. 24-25, il.

247. Witold Andrzej Maciejski (1925-1997). 
Pneumonol. Alergol. Pol. 1997 T. 65 nr 9/10 s. 735-
736, il. 

1998
248. Aleksander Fleming odkrywca penicyliny. 

Biul. Lek. 1998 R. 9 nr 48 s. 8-10, il.

249. Alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na 
raka. Biul. Lek. 1998 R. 9 nr 48 s. 33  

250. Czy pomidory chronią przed rakiem? Biul. 
Lek. 1998 R. 9 nr 48 s. 26

251. Dyplomy Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Biul. Lek. 1998 R. 9 nr 46/47 s. 40-41, il.

252. IX Zjazd Naukowy Lekarzy Warmii i Ma-
zur. Biul. Lek. 1998 R. 9 nr 44 s. 1, 2-4
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253. Figowiec (Ficus), fikus wywołuje alergię. 
Biul. Lek. 1998 R. 9 nr 48, s. 34 

254. Kronika 1997. Rocz. Med. 1998 T. 6 Vol. 1 
s. 211-217

255. Prof. Marian Zierski – twórca nowoczesnej 
chemioterapii gruźlicy – nie żyje. Biul. Lek. 1998 
R. 9 nr 49 s. 33-34

256. Rola Uniwersytetu Dorpackiego w kształ-
towaniu polskiej inteligencji. Biul. Lek. 1998 R. 9 
nr 45 s. 25-27

257. Skrobacki Andrzej Jan (1928-1992), lekarz 
analityk, historyk medycyny. Pol. Słow. Biogr. 
1998 T. 38/3 z. 158 s. 383-385

258. Uzupełnienie do bibliografii prac lekarzy 
Warmii i Mazur. Rocz. Med. 1998 T. 6 vol. 1 s. 219

259. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1897. Rok 1947. Rok 1947 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 1998 R. 9 nr 44 s. 25-27 

260. Zmniejszone ryzyko zachorowania na raka 
prostaty. Biul. Lek. 1998 nr 49 s. 25

1999
261. Anna Tomaszewska-Dobrska. Biul. Lek. 

1999 R. 10 nr 54 s. 32-35

262. Aleksander Ryszard Kłębukowski (1911-
1999). Biul. Lek. 1999 R. 10 nr 51 s. 48-49

263. Czy warto pracować naukowo? Biul. Lek. 
1999 R. 10 nr 52/53 s. 3-4

264. Kronika 1998. Rocz. Med. 1999 T. 7 vol. 1 
s. 167-173

265. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1898. Rok 1948. Rok 1948 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 1999 R. 10 nr 50 s. 31-33

266. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1899. Rok 1949. Rok 1949 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 1999 R. 10 nr 55 s. 44-46

2000
267. Aldona Kowalska (1955-1999). Biul. Lek. 

2000 R. 11 nr 56 s. 43, il.

268. Epizod z nadejścia ery penicyliny. Biul. Lek. 
2000 R. 11 nr 60 s. 2-3, bibliogr. 

269. Historia sanatorium i poradni dla chorych 
na gruźlicę w Olsztynie na tle lecznictwa przeciw-
gruźliczego w Prusach Wschodnich. Rocz. Med. 
2000 T. 8 vol. 2 s. 127-132, il., bibliogr. 

270. Jak wychowankowie Uniwersytetu Dorpac-
kiego uczcili jubileusz 500-lecia refundacji Akade-
mii Krakowskiej. Arch. Hist. Filoz. Med. 2000 T. 
63 z. 2 s. 129-134 

Współaut.: …, Hanna Bednarska

271. Jan Kazimierz Masłowski (1924-2000). 
Biul. Lek. 2000 R. 11 nr 58/59 s. 47

272. Kronika 1999. Rocz. Med. 2000 T. 8 vol. 2 
s. 141-149

273. Lekarze Warmii i Mazur 1945-1999. Słow-
nik biograficzny. Rocz. Med. 2000 T. 8 vol. 1 s. 
3-146

274. Nadzwyczajny V Krajowy Zjazd Lekarzy. 
Biul. Lek. 2000 R. 11 nr 58/59 s. 9-12, il.

275. Odkrycie i zastosowanie penicyliny w świe-
tle pracy Romana Jakubskiego “Penicillina”. Rocz. 
Med. 2000 T. 8 vol. 2 s. 133-139, il., bibliogr. 

Współaut.: …, Iwona Bednarska-Żytko 

276. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1900. Rok 1950. Rok 1950 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 2000 R. 11 nr 61 s. 32-34

277. Z dziejów Tajnego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. Biul. Lek. 2000 R. 11 nr 57 s. 
42-45, il., bibliogr.  

278. Z dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Biul. Lek. 2000 R. 11 nr 56 s. 32-34, il.

2001
279. Biuletyn Lekarski i Rocznik Medyczny 

w trzeciej kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej. 
Biul. Lek. 2001 R. 12 nr 67 s. 20-21

280. Christian Barnard (1922-2001) pionier 
przeszczepiania serca. Biul. Lek. 2001 R. 12 nr 66 
s. 25-26, bibliogr. 

281. Dr med. Awit Reniger (1853-1907) i jego 
rozprawa na stopień doktora medycyny. Arch. Hist. 
Filoz. Med. 2001 T. 64 z. 2/3 s. 209-212, il.

282. Dr med. Roman Józef Antoni Jakubski 
(30.10.1916 – 11.02.2000). Lekarz Wojsk. 2001 T. 
77 nr 3 s. 208-209, il.
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Współaut.: …, Iwona Bednarska-Żytko
283. Epidemia cholery we wsi Kije i Szczytniki 

w powiecie pińczowskim w 1873 r. Głos Pińczow-
ski 2001 R. 10 nr 11 s. 5-6

Współaut.: …, Iwona Bednarska-Żytko

284. Jan Mikulicz-Radecki. Przyczynek do za-
gadnienia narodowości wielkiego chirurga. Biul. 
Lek. 2001 R. 12 nr 62 s. 33-34, bibliogr. 

285. Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów le-
karskich w Akademii Medycznej w Gdańsku. Biul. 
Lek. 2001 R. 12 nr 64/65 s 28-30, il.

286. Kronika 2000. Rocz. Med. 2001 T. 9 vol. 
1 s. 121-126

287. Okupacja. Wspomnienie. Jak procentowała 
wiedza nabyta na tajnych kompletach. W: Księ-
ga Pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hugona Kołłątaja w Pińczowie : wydana z okazji 
zjazdu wychowanków szkoły dla upamiętnienia 
450-lecia gimnazjum humanistycznego i 300-lecia 
kolonii akademickiej Uniwersytetu Krakowskiego 
28-30 września 2001 / wydawnictwo przygotowali 
Andrzej Dziubiński, Jerzy Znojek. Pińczów 2001 
s. 43

288. Praca przymusowa w Służbie Budowlanej 
(Baudienst). Fragmenty wspomnień z lat okupacji 
hitlerowskiej. Głos Pińczowski 2001 R. 10 nr 3 s. 
4-5

289. Praca przymusowa w Służbie Budowlanej 
(Baudienst). Fragmenty wspomnień z lat okupacji 
hitlerowskiej. Część 2. Głos Pińczowski 2001 R. 10 
nr 4 s. 4-5

290. Praca przymusowa w Służbie Budowlanej 
(Baudienst). Fragmenty wspomnień z lat okupacji 
hitlerowskiej. Część 3. Głos Pińczowski 2001 R. 10 
nr 5 s. 4-5

291. Praca przymusowa w Służbie Budowlanej 
(Baudienst). Fragmenty wspomnień z lat okupacji 
hitlerowskiej. Część 4. Głos Pińczowski 2001 R. 10 
nr 6 s. 4-5

292. Rażące błędy wynikające z nieznajomości 
łaciny. Biul. Lek. 2001 R. 12 nr 64/65 s. 17-18

293. Rok 1945. Wspomnienie. Niecodzienne 
wydarzenie. W: Księga Pamiątkowa Liceum Ogól-

nokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 
: wydana z okazji zjazdu wychowanków szkoły dla 
upamiętnienia 450-lecia gimnazjum humanistycz-
nego i 300-lecia kolonii akademickiej Uniwersy-
tetu Krakowskiego 28-30 września 2001 / wydaw-
nictwo przygotowali Andrzej Dziubiński, Jerzy 
Znojek. Pińczów 2001 s. 44

294. Setna rocznica przyznania po raz pierwszy 
Nagrody Nobla w dziedzinie “Fizjologii lub Medy-
cyny” Emilowi von Behringowi. Rocz. Med. 2001 
T. 9 vol. 1 s. 115-120, il., bibliogr. 

Współaut.: …, Hanna Bednarska, Iwona Bednarska-Żytko

295. Sportowe dylematy. Biul. Lek. 2001 R. 12 
nr 63 s. 45-46

296. Wacław Michał Goździcki. Biul. Lek. 2001 
R. 12 nr 64-65 s. 33-34, bibliogr. 

297. Westerplatte – początek II wojny światowej. 
Biul. Lek. 2001 R. 12 nr 66 s. 22-24

298. Wydarzenia w medycynie polskiej. Rok 
1901. Rok 1951. Rok 1951 w Olsztyńskiem. Biul. 
Lek. 2001 R. 12 nr 67 s. 35-37 

299. Ziemniak cukrzyka. Co to takiego? Biul. 
Lek. 2001 R. 12 nr 66 s. 26-27, bibliogr. 

2002
300. Epidemia cholery w Pińczowie w 1873 

roku. Głos Pińczowski 2002 R. 11 nr 1 s. 4 
Współaut.: …, Hanna Bednarska

301. Historia najważniejszych zatruć spowodo-
wanych mikotoksynami. Rocz. Med. 2002 T. 10 
vol. 1 s. 139-144, bibliogr. 

Współaut.: …, Hanna Bednarska, Iwona Bednarska-Żytko

302. Kronika 2001. Rocz. Med. 2002 T. 10 Vol. 
1 s. 145-151 

303. Kronika 2002. Rocz. Med. 2002 T. 10 Vol. 
1 s. 152-160 

304. Na nieludzkiej ziemi. Tyg. Powsz. 2002, nr 
37 s. 4

Dot.: Agnieszka Lewandowska: Osierocone przez historię. 
Tyg. Powsz. 2002 nr 32 s. 8

305. Nowy IX tom Rocznika Medycznego. Biul. 
Lek. 2002 R. 13 nr 69 s. 40

306. Pińczów w orbicie działania Karoliny Lanc-
korońskiej przedstawicielki Rady Głównej Opie-
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kuńczej. Głos Pińczowski 2002 R. 11 nr 4 s. 3
Współaut.:  Iwona Bednarska-Żytko, ….
307. Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersyte-

tu Dorpackiego w latach 1802-1889. Olsztyn 2002, 
ss. 174

308. Rec.: Czesław Zychowicz: Astma oskrze-
lowa u dzieci. Ameryka k/Olsztyna 2001, ss. 27; 
Czesław Zychowicz: Atopowe zapalenie skóry u 
dzieci; Ireneusz M. Kowalski: Skrzywienie kręgo-
słupa. Ameryka k/Olsztyna 2002, ss. 18; Ireneusz 
M. Kowalski: Wady postawy. Ameryka k/Olsztyna 
2002, ss. 18. Biul. Lek. 2002 R. 13 nr 73 s. 41

309. Rec.: Ireneusz M. Kowalski, Lucyna Hurło: 
Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. 
Olsztyn 2001, ss. 102. Biul. Lek. 2002 R. 13 nr 68 
s. 31-32

310. Rec.: Rehabilitacja dzieci i młodzieży : wy-
brane zagadnienia / pod red. Ireneusza M. Kowal-
skiego, Romana Lewandowskiego. Olsztyn 2001, 
ss. 157. Biul. Lek. 2002 R. 13 nr 68 s. 32-33

311. Rec.: Zbigniew Machaliński: Stefan Mi-
chalak – lekarz, podróżnik, organizator Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Gdańsk 2001, ss. 98. Arch. 
Hist. i Filoz. Med. 2002 T. 65 z. 4 s. 507-509

312. Władca pieniądz. Biul. Lek. 2002 R. 13 nr 
69 s. 3

313. Zatrucie grzybami z rodzaju Fusarium – po-
karmowa toksyczna aleukemia (Alimentaria toxica 
aleucaemia). Rocz. Med. 2002 T. 10 vol. 1 s. 133-
137, bibliogr. 

Współaut.:  …, Hanna Bednarska, Iwona Bednarska-Żytko

2003
314. Aby spełniły się sny. Tyg. Powsz. 2003 nr 

21 s. 5 
Dot.: Jacek Antczak: Powrót siedmiu oficerów. Tyg. Powsz. 

2003 nr 17, s. 5

315. Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur 
za lata 1993-2000. Rocz. Med. 2003 T. 11 Vol. 1 
s. 3-72

316. Dr Stanisław Flis – w setną rocznicę uro-
dzin. Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 74 s. 26-29, il.

317. Pierwsza praca naukowa Roberta Kocha 
nad ustaleniem etiologii wąglika. Współpraca 
z polskim aptekarzem Józefem Knechtelem. Arch. 
Hist. Filoz. Med. 2003 T. 66 z. 2 s. 161-168

Współaut.: …, Hanna Bednarska

318. Romana Zofia Jakubowska-Łokuciejewska 
(1919-2003). Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 79 s. 48-49, 
il.

319. Udział lekarzy Polaków w żeglarstwie mor-
skim w międzywojniu. Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 79 
s. 40-41, bibliogr. 

320. W dalekiej Estonii... Biul. Lek. 2003 R. 14 
nr 74 s. 29-30

321. Wysiedlony z Wielunia w 1939 r. Głos Piń-
czowski 2003 R. 12 nr 13 s. 5-6

Dot. lekarza Ludwika Wagnera (1873-1948)

322. Zjazdy Naukowe lekarzy Warmii i Mazur. 
Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 76-77 s. 2-4, bibliogr. 

323. Zjazdy Naukowe lekarzy Warmii i Mazur. 
Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 78 s. 11-14, bibliogr. 

2004
324. Doktor wszech nauk lekarskich Jan Jano-

wicz. Rocz. Med. 2004 T. 12 vol. 2 s. 119-123, il., 
bibliogr. 

325. Eliasz z Pińczowa. Głos Pińczowski 2004 R. 
13 nr 1 s. 3, bibliogr. 

326. Kronika 2003. Rocz. Med. 2004 T. 12 Vol. 
2 s. 125-130

327. Lekarze Warmii i Mazur 1945-2003. Słow-
nik biograficzny. Suplement. Rocz. Med. 2004 T. 12 
vol. 1 s. 5-80

328. Pińczowianie: Kozłowski Rudolf  (1866 – 
1936). Pański Aleksander Marceli (1862-?). Głos 
Pińczowski 2004 R. 13 nr 7 s. 6

329. Przyczynek do historii Sanatorium w Olsz-
tynie. Rocz. Med. 2004 T. 12 Vol. 2 s. 115-117, il., 
bibliogr. 

2005
330. Grzegorz Marek Kaucz (1930-2005). Biul. 

Lek. 2005 R. 16 nr 89 s. 22

331. Kronika 2004. Rocz. Med. 2005 T. 13 Vol. 
1 s. 65-69

332. Pińczowianie: Szpot Teofil Ignacy Marian 
(1870-1916). Głos Pińczowski 2005 R. 14 nr 5 s. 3 

333. Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
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tetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i 
Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w latach 
1919-1940. Olsztyn 2005, ss. 223

334. Przyczynek do życiorysu dr. wszech nauk 
lekarskich Jana Janowicza. Rocz. Med. 2005 T. 13 
vol. 1 s. 61-63, il. bibliogr.

2006
335. Książka... Biul. Lek. 2006 R. 17 nr 92 s. 17
336. Pińczowianie: Budzyński Eugeniusz Syl-

wester (1893-1940). Głos Pińczowski 2006 R. 16 
nr 1 s. 5, il. 

2007
337. Kronika 2005. Rocz. Med. 2007 T. 14 Vol. 

1 s. 81-84
338. Kronika 2006. Rocz. Med. 2007 T. 14 Vol. 

1 s. 85-90
339. Lekarze Warmii i Mazur 1945-2007. Słow-

nik biograficzny. Suplement. Rocz. Med. 2007 T. 14 
Vol. 1 s. 91-108

340. Przytułek parafialny zwany szpitalem 
w Barczewku w powiecie olsztyńskim i w Starym 
Targu w powiecie sztumskim. Rocz. Med. 2007 T. 
14 Vol. 1 s. 75-79, il., bibliogr. 

2008
341. Józef Jakubowski. Głos Pińczowski 2008 R. 

18 nr 1 s. 6 
342. Krzysztofa Liwacz-Miarczyńska (1929-

2008). Biul. Lek. 2008 R. 19 nr 104 s. 22, il. 
343. Rozprawy obronione w Dorpacie na stopień 

doktora medycyny w księgozbiorze Biblioteki Li-
tewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Arch. Hist. Fi-
loz. Med. 2008 T. 71 s. 74-77 

Współaut.: …, Rein Talimaa

344. Sue Ryder (1923-2000). Biul. Lek. 2008 R. 
19 nr 105 s. 16-17, il., bibliogr. 

345. Z zakamarków archiwum. Lisowska Maria 
Waleria (1900-1969). Biul. Lek. 2008 R. 19 nr 103 
s. 15, il., bibliogr.

2009
346. Kolejowa służba zdrowia w Polsce w 1936 

roku w ocenie posła na Sejm Aleksandra J. Wasi-
lewskiego. Arch. Hist. Filoz. Med. 2009 T. 72 s. 
107-110

347. Konrad Bolesław Jan Zembrzuski – lekarz 
– założyciel powojennego harcerstwa w Olsztynie. 
Pol. Ann. Med. 2009 Vol. 16 nr 1 s. 184-188, bi-
bliogr. 

348. Oddziały chirurgiczne w Sanatorium Prze-
ciwgruźliczym w Olsztynie w latach 1950-1973. 
Pol. Ann. Med. 2009 Vol. 16 nr 1 s. 189-195, bi-
bliogr. 15 poz.

349. Pamięci tych, którzy odeszli... Mieczysław 
Bień (1924-2009). Biul. Lek. 2009 R. 20 nr 108 s. 
22-23, il.

2010
350. Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pie-

lęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w 
latach 1941-1952. Olsztyn 2010, ss. 143 

Współaut.: …, Iwona Bednarska-Żytko, Hanna Bednarska

351. Projekt tablicy upamiętniającej Sue Ryder. 
Biul. Lek. 2010 R. 21 nr 114 s. 15, il. 

2011
352. Los Kazimierza Bednarskiego i jego rodzi-

ny. Głos Pińczowski 2011 R. 21 nr 5 s. 6-10, il.
353. Michał Bednarski (1896-1934). Głos Piń-

czowski 2011 R. 21 nr 3 s. 4-5, il.
354. Władysław Franciszek Szczepański – hi-

storian of pharmacy and medicine. Pol. Ann. Med. 
2011 T. 18 nr 1 s. 202-205, bibliogr. 7 poz.

2013
355. Pińczowianie: Zenobiusz Bednarski. Głos 

Pińczowski 2013 R. 23 nr 4 s. 5-9, il.
2015

356. Półsanatorium Akademickie w Kortowie.  
W: Olsztyn uniwersytecki : nauka, praktyka, absol-
wenci / praca pod redakcją Andrzeja Farugi i Bole-
sława Pilarka. Olsztyn 2015 s. 767-771 

Współaut.: …,  Ewa Bednarska 
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BIBLIOTEKARSTWO

Dr inż. Scholastyka Baran Mgr Katarzyna Bikowska
Olsztyn – UW-M

BIBLIOTEKa MEDYCZNa W SIECI – 
WyKoRzyStANIe MeDIóW SPoŁeCzNośCIoWyCH

Abstract

The enormous popularity of social tools has influenced on functioning of the libraries. These institu-
tions undertook the integration of the library services together with social tools, developing 2.0 model’s 
service at the same time. Some of the libraries are trying to exploit the potential of available platforms, 
others are concentrating on chosen media and use them for various purposes (marketing and promotion, 
opening and increasing the visibility of library resources, users’ services and strengthening the relation 
with users, creating the community, etc).

The authors of the following article will analyse the use of Web 2.0 tools by the libraries of medical 
universities in Poland as well as three universities, in which faculties of medicine or health sciences are 
functioning. The conclusions will be supplemented with the examples from the whole world. The article 
is an attempt of answering the questions: in what way and to what extent medical libraries are using social 
media.

Streszczenie

Olbrzymia popularność narzędzi społecznościowych wpłynęła na funkcjonowanie bibliotek. Instytu-
cje te podjęły się integracji bibliotecznych serwisów ze społecznościowymi narzędziami, rozwijając tym 
samym usługi modelu 2.0. Część bibliotek stara się wykorzystać potencjał dostępnych platform, inne kon-
centrują się na wybranych mediach, posługując się nimi w różnych celach (marketing i promocja, otwie-
ranie i zwiększanie widoczności zasobów bibliotecznych, obsługa użytkowników i zacieśnianie z nimi 
relacji, tworzenie społeczności i in.)
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Autorki artykułu poddadzą analizie wykorzystanie w Polsce narzędzi Web 2.0 przez biblioteki uni-
wersytetów medycznych oraz trzech uniwersytetów, w których funkcjonują wydziały medyczne lub nauki 
o zdrowiu, uzupełniając wnioski przykładami ze świata. Punktem wyjściowym badań będą strony domo-
we bibliotek medycznych i umieszczone na nich odsyłacze (wtyczki) wykorzystywanych narzędzi 2.0, 
wraz z ich zawartością. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób i w jakim stopniu 
biblioteki medyczne wykorzystują media społecznościowe.

Wstęp 

Współczesne mobilne społeczeństwo potrzebuje narzędzi, które będą pokonywały 
jak najwięcej barier i w tym celu wykorzystuje nowe techniki: komunikatory do roz-
mów, fora dyskusyjne, blogi czy czaty. Umożliwiają one natychmiastową łączność, 
wolną od ograniczeń przestrzennych, pozwalającą na przesunięcie odbioru w czasie 
przez utrwaloną rejestrację1. Potrzeba kontaktu i spotkań w sieci spowodowała powsta-
niem stale wydłużającej się listy dostępnych społecznościowych narzędzi, takich jak 
serwisy i platformy. Sieci społecznościowe to obecnie główne medium za pośrednic-
twem którego ludzie angażują się w internetowe interakcje, a liczba ich użytkowników, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi, rośnie lawinowo na całym świecie. Ich potencjał do-
strzegli również bibliotekarze, którzy chętnie zaadaptowali wybrane media społeczno-
ściowe na własne potrzeby. 

Obecność biblioteki w mediach społecznościowych buduje zaangażowaną społeczność 
wokół danej organizacji. Dzięki dwustronnej komunikacji media te wpływają pośrednio 
na poprawę jakości usług bibliotecznych oraz wzbogacenie oferty kierowanej do użytkow-
ników. Form i sposobów wykorzystania social mediów przez biblioteki jest bardzo wiele. 
Zdaniem Bożeny Jaskowskiej najlepiej w promowaniu usług bibliotecznych sprawdzają 
się takie narzędzia jak: profile w najpopularniejszych serwisach społecznościowych (wraz 
z dodatkowymi aplikacjami), serwisy wideo wzbogacające tradycyjny przekaz o element 
multimediów, mikroblogi oraz blog biblioteczny2. Warto się więc zastanowić czy również 
biblioteki medyczne korzystają z tych serwisów, w jakim stopniu i celu.

Media społecznościowe – termin 

Funkcjonujący w Internecie trend Web 2.0 opiera się na mediach społecznościo-
wych. Ich stały rozwój obserwuje się od lat 90. XX wieku, kiedy to pierwsze serwisy 
społecznościowe pojawiły się na rynku amerykańskim np. Theoglobe.com, Geocities 
(powstałe w 1994 r.) czy Calssmatess.com (1995 r.)3. W Polsce pierwszą sieciową spo-

1 Jacek Wojciechowski : Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa 2010 s. 53
2 Bożena Jaskowska: Bądźmy tam, gdzie oni! Elementy social media marketingu w bibliotece. W: 

Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące. Białystok 2012 s. 298
3 Dane historyczne zaczerpnięto m.in. z informacji umieszczonych na stronach domowych aktywnych 

i archiwalnych wymienionych mediów, np. http://www.theglobe.com/; http://internetum.blox.pl/2010/11/
Historia-Internetu-cz32.html.
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łeczność stanowili użytkownicy komunikatora Gadu Gadu (2000 r.) a także serwisu 
Fotka.pl oraz Blog.pl (powstałe w 2001 r.).

Media społecznościowe (z ang. social media) ogólnie należy rozumieć, jako media, 
które stwarzają możliwość obiegu informacji (tekstowych, obrazkowych i dźwięko-
wych) pomiędzy użytkownikami danej społeczności4. Wykorzystywane są do uczest-
niczenia, dzielenia, tworzenia, łączenia i zapamiętywania informacji w celu ich póź-
niejszego użycia. Są to również miejsca wymiany opinii, dyskutowania5. Do kategorii 
social media należą wszystkie witryny, których zawartość tworzą użytkownicy, nieza-
leżnie od tego, jakim służy ona celom – rozrywkowym, biznesowym, edukacyjnym, 
czy jakimkolwiek innym6. Reasumując social media to podlegające (jedynie) kontroli 
społecznej środki przekazu, które mogą być wykorzystywane do komunikacji na do-
wolną skalę, zawierające zarówno treść przekazu jak i możliwe punkty widzenia odno-
szące się do informacji7. 

Rodzaje social media 

Różnorodność tematyczna i zasięg mediów społecznościowych sprawiają, że użyt-
kownicy mogą wykorzystywać je na wiele różnych sposobów. Klasyfikacje social me-
dia, ze względu swój innowatorski charakter, często ulegają zmianie. W literaturze 
przedmiotu rozróżnia się różne kryteria podziału mediów społecznościowych. Możemy 
je podzielić ze względu na zasięg korzystania (np. lokalne, ogólnokrajowe, kontynen-
talne, globalne), dostępność dla członków (otwarte i zamknięte), tematykę, obejmującą 
dane medium społecznościowe (tematyczne i ogólne)8. Najbardziej reprezentatywnym 
kryterium podziału mediów społecznościowych jest zawartość treści oraz tematyka. 
W związku z tym wyróżniamy następujące elementy tego podziału:

Portale społecznościowe – (ang. • social networking) zamiennie nazywane serwi-
sami lub sieciami społecznościowymi. To rodzaj społeczności internetowych, 
zgrupowanych w konkretnym serwisie internetowym, którego użytkownicy za-
spokajają potrzebę kontaktów z innymi ludźmi poprzez wymianę informacji, 
doświadczeń i zainteresowań. Przykłady: Facebook, NK, Google +;

4 Ewelina Kancik: Social media jako narzędzie promocji jednostek samorządu terytorialnego. W: Kre-
owanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie: wpływ mediów na rzeczywistość polityczną oraz 
funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. 
Michała Łyszczarza Toruń 2014 s. 108

5 Amber Ma: E-przyjaciele. Zobacz, co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy. Gliwice 
2011 s. 10

6 Tomasz Bonek, Marta Smaga: Biznes na Facebooku i nie tylko. Warszawa 2013 s. 13
7 Dominik Kaznowski : Social media – społeczne wymiary internetu. W: E-marketing / pod red. Jaro-

sława Królewskiego i Pawła Sali. Warszawa 2013 s. 69-94
8 Ewelina Kancik, dz. cyt., s. 109
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Blogi – (ang. • weblog – dosł. rejestr sieciowy) to „internetowy pamiętnik”, ro-
dzaj swoistej strony internetowej www, na której autor umieszcza swoje oso-
biste zapiski i przemyślenia9. Przykłady platform blogowych: Blogspot.com, 
Blox.pl, Bloog.pl, Wordpress.com;
Mikroblogi – krótkie, jednozdaniowe informacje. Jednorazowy wpis mikroblo-• 
gowy zawiera ograniczoną liczbę znaków (do 140). Przykłady: Twitter, Blip;
Serwisy typu wiki - Wiki to nazwa pewnego rodzaju stron internetowych, któ-• 
re można tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio z poziomu przeglądarki. 
Typowym przeznaczeniem stron typu Wiki jest tworzenie wirtualnych encyklo-
pedii, w których użytkownicy przekazują innym wiedzę. Nazwą tą określa się 
również oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę wielu użytkowników 
przy tworzeniu zawartości takich stron10. Przykład: Wikipedia. TWiki.org;
Serwisy umożliwiające udostępnianie materiałów, inaczej kontentowe (ang. • 
content – zawartość) – służą do udostępniania treści w różnej formie: zdjęć/
grafik (np. Flikr, Fotka.pl, Pinterest), filmów (YouTube, Blip.tv, Vimeo), mu-
zyki (np. Last.fm, Pandora.net, iTunes) czy dokumentów, jak np. prezentacje 
multimedialne czy raporty badań (np. SlideShare). Materiały z wszystkich wy-
mienionych serwisów mogą być komentowane, oceniane i pobierane11;
Serwisy społeczności naukowej – tworzone dla naukowców i badaczy. Są to • 
serwisy internetowe oparte na informacjach dla uczniów, studentów i naukow-
ców skupionych wokół konkretnej dziedziny naukowej, na której umieszczone 
są informacje i wydarzenia ze świata nauki. Przykłady: Academia.edu, Resarch-
Gate, iProfesor;
Serwisy społeczności zawodowej (profesjonalistów) – przeznaczone dla  osób • 
zorientowanych na rozwój zawodowy, wymianę wiedzy i doświadczeń w ra-
mach określonej grupy zawodowej. Często wykorzystywane są podczas rekru-
tacji pracowników. Przykłady: GoldenLine, LinkedIn;
Zakładki społecznościowe –  użytkownicy stron z zakładkami polecają sobie • 
nawzajem ciekawe treści znalezione w sieci. Im więcej osób opatrzy daną stro-
nę zakładką tym większa jej „widoczność” na główniej stronie serwisu. Przy-
kład: Digg.com, Wykop.pl;
Fora i grupy dyskusyjne –  jedna z najstarszych form budowania aktywnej spo-• 
łeczności w Internecie, skupiającej się wokół tematów (topików) danej dysku-

9 Słownik terminologii medialnej / red. Walery Pisarek. Kraków 2006 s. 18
10 Grzegorz Gmiterek: Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, W: 

„Biuletyn EBIB” 2007, nr 4 (85), Dostępny na World Wide Web:  http://www.ebib.info/2007/85/a.php?g-
miterek [dostęp: 11 VII 2015]

11 Niki Dabner: „Breaking Ground” In the use of social media: A case of study of university earthquake 
response to inform educational design with Facebook. The Internet and Higher Education 2012 vol. 15, 
nr 1 s. 69-78
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sji. Fora dyskusyjne od strony technicznej są zazwyczaj rozbudowanymi skryp-
tami, które tworzą osobiście administratorzy stron; 
Inne serwisy: geolokacyjne (Google Maps, Facebook Places),  tematyczne (fil-• 
mowy Filmweb czy muzyczny MySpace.com), zakupowe (Grupon, Grupper), 
crowdsorcingowe (My Starbucs Idea), opinii i rekomendacji (Opineo.pl, Ceneo.
pl).

Przedstawiony powyżej podział mediów społecznościowych stanowi tylko jeden 
z możliwych i zapewne podlegać będzie stałej ewolucji12. 

O niesłabnącym sukcesie social media na całym świecie świadczą powiększające 
się liczby użytkowników poszczególnych portali i serwisów społecznościowych. We-
dług raportu „We are social media” z 2015 r. na świecie jest już 3,01 mld użytkowników 
Internetu. To stanowi ponad 42% wszystkich ludzi na kuli ziemskiej. Z raportu wynika 
również, że z mediów społecznościowych korzysta ponad 2 mld osób, co oznacza, że 
w ciągu 2014 r. przybyło 222 mln nowych użytkowników social media. Zawężając ry-

12 Typologia mediów społecznościowych sporządzona została w oparciu m.in. Liana „Li” Evans: So-
cial media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice 
2011 s. 20-25

Rys. 1 Polskie Social Media w liczbach
Źródło: @wearesocialsg [dostęp: 13 VII 2015]
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nek mediów społecznościowych do Polski wspomniany raport wykazuje, że w styczniu 
2015 r. w Polsce odnotowano 25,7 mln użytkowników Internetu. Zaś 67% populacji 
w kraju ma dostęp do Internetu, z czego 13 mln (34% populacji) aktywnie korzysta 
z mediów społecznościowych13. 

Globalny ranking mediów społecznościowych dowodzi, że posiadają one ogromny 
zasięg i pod tym względem należą do ścisłej czołówki witryn sieciowych. Do najpopu-
larniejszych platform w Polsce w styczniu 2015 r., wg rankingu „We are social media”, 
należą światowe potęgi takie jak Facebook, Google +  oraz Twitter (Rys. 1). W tym 
gronie znajduje się również coraz mniej popularny polski portal NK.

Funkcjonalność mediów społecznościowych 

World Wide Web umożliwia uzyskanie dostępu do informacji, tworzenie treści 
i bardziej efektywne upowszechnianie różnego rodzaju idei. Media społecznościowe 
stanowią nieodłączny element rynku wolnokonkurencyjnego. Wynika to w dużej mie-
rze z tego, że technologie te są bezpłatne i łatwe w użyciu.  Z tego typu form działalno-
ści korzysta obecnie coraz więcej firm, organizacji o różnym profilu, które chcą szybko 
dotrzeć do swoich grup docelowych. Media społecznościowe mogą mieć zastosowanie 
zarówno w organizacjach, których celem jest uzyskanie zysku finansowego, jak rów-
nież tych o charakterze non profit (uczelnie czy biblioteki)14. 

W obliczu malejącej liczby studentów uczelnie wyższe starają się pozyskać jak naj-
większą liczbę kandydatów a jednocześnie utrzymać wysoki poziom nauczania. Poza 
budowaniem atrakcyjnej oferty studiów poodejmują działania, które z jednej strony 
pozwalają im pozyskać informacje o oczekiwaniach studentów, z drugiej zaś strony 
umożliwią im dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych ich ofertą. Takie 
możliwości dają im media społecznościowe, które umożliwiają budowanie i upo-
wszechnianie pozytywnego wizerunku uczelni wśród kandydatów i studentów15. 

Funkcjonowanie sieci społecznościowych oparte jest na tworzeniu własnych profili 
użytkowników. Dzięki takiej funkcji osoba lub instytucja posiadająca konto na danym 
portalu może umieszczać na nim różnego rodzaju informacje, zdjęcia, filmy, oraz linki 
do stron, które lubi lub chce rozpowszechnić. Podstawą działania portali jest możliwość 
komunikowania się z innymi użytkownikami. Może się to odbywać za pośrednictwem 
wewnętrznej wymiany wiadomości (wewnętrzna poczta) lub wbudowanych komuni-
katorów do rozmów w czasie rzeczywistym (np. Facebook Messenger). Oprócz funkcji 

13 Liczby polskiego internetu 2015. W: Social Media Mesure [online] Dostępny na World Wide Web: 
http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2015/ [dostęp: 10 VII 2015]

14 Danah M. Boyd, Nicole B. El l ison: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 
Journal of Computer-Mediated Communication. 2007. Vol. 13 Issue 1 pages 210–230

15 Dorota Buchnowska: Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studen-
tów w świetle badań własnych. Nauki o Zarządzaniu 2013 nr 2 s. 36-50
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komunikacyjnej istotna jest również marketingowa, w której media społecznościowe 
stanowią skuteczne narzędzie do autoprezentacji16. Marketing w mediach społeczno-
ściowych jest formą przyspieszonego marketingu wirusowego przekazywanego przez 
internautów z profilu na profil17. 

Biblioteki od lat starają się wykorzystywać olbrzymią popularność narzędzi spo-
łecznościowych rozwijając swoje usługi w modelu 2.0 oraz działając aktywnie na wie-
lu społecznych portalach i sieciach informacyjnych. Badacze mediów społecznościo-
wych w bibliotekach, Samuel Kai-Wah Chu i Helen S Du wskazali najczęstsze powody 
wykorzystywania zasobów online  przez te instytucje. Należą do nich: informacje do-
tyczące biblioteki, e-zasobów, wydarzeń, jakie dzieją się w bibliotece, tworzenie grup 
dyskusyjnych oraz zapytań do bibliotekarza18. W ten sposób biblioteki angażują się 
w nowe media głównie w celu zwiększenia własnej widoczności, unowocześnienia 
wizerunku, rozpowszechniania informacji, promocji zbiorów bibliotecznych i usług. 
Dzięki tym działaniom biblioteki pozyskują nowych użytkowników, zwiększają obszar 
oddziaływania oraz  zacieśniają relacje z użytkownikiem i budują sieci współpracy19.

Biblioteka medyczna jako część społeczności wirtualnej

Europejskie biblioteki medyczne dostrzegły potencjał właściwości mediów spo-
łecznościowych wykorzystywanych przede wszystkim do komunikacji, współpracy 
i współdzielenia się wiedzą. European Association for Health Information and Libra-
riePoczątek formularzaDół formularzaPoczątek formularzas (EAHIL) zorganizowało 
w dniach 4-6 lipca 2012 r. w Brukseli XIII Konferencję „Health Information witho-
ut borders”, na której została podjęta inicjatywa pod nazwą „Projekt 23 for EAHIL”. 
W ramach projektu opracowano materiały szkoleniowo-informacyjne przeznaczone 
dla bibliotekarzy bibliotek medycznych, które dotyczyły, m.in. otwartych technologii, 
mediów społecznościowych oraz narzędzi komunikacji20.  Dół formularza

Autorki artykułu poddały analizie wykorzystanie mediów społecznościowych 
w bibliotekach 11 uniwersytetów medycznych oraz 3 uczelni z wydziałami medycz-
nymi i nauk o zdrowiu w Polsce, tj. Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, Biblio-

16 Anna Miotk: Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty. Gliwice 2013 s. 
32; Martyna Kotyśko, Paweł Izdebski , Maciej Michalak, Paulina Andryszak, Agnieszka Pluto-
Prądzińska: Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych. Alkohol. Narkom.a 2014 T. 27 nr 2 s. 
177-197

17 Darren Barefoot , Julie Szabo: Znajomi na wagę złota. Warszawa 2014 s. 29
18 Samuel Kai-Wah Chu, Helen S Du: Social networking to ols for academic libraries. Journal of 

Librarianship and Information Science 2013 nr 45(1) s. 70
19 Lili Luo, Yuan Wang, Lifeng Han: Marketing via social media: a case study. Library Hi Tech 2013 

Vol. 31 nr 3 s. 455-466
20 Witold Kozakiewicz: Otwarta biblioteka – otwarty bibliotekarz (Projekt 23 for EAHIL). Forum 

Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 s. 527-534
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teki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Biblioteki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przeanalizowano przykłady umieszczonych na stronach 
domowych odsyłaczy (wtyczek) wykorzystywanych narzędzi 2.0 oraz mediów spo-
łecznościowych, wraz z ich zawartością. Badanie przeprowadzono w lipcu 2015 r.

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na zagadnienia: w jaki sposób i w jakim 
stopniu biblioteki medyczne wykorzystują media społecznościowe, jak również które 
media społecznościowe wykorzystują najczęściej i dlaczego?

Narzędzia społecznościowe wykorzystywane w bibliotekach medycznych 

Poddano analizie strony www 11 bibliotek uniwersytetów medycznych oraz 3 bi-
bliotek uniwersyteckich, których macierzyste uczelnie posiadają w swoich strukturach 
wydział medyczny lub nauki o zdrowiu. Badanie wykazało, że Biblioteka Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi nie posiada na swojej stronie żadnych odsyłaczy do serwisów 
społecznościowych czy komunikatorów. 

Czternaście bibliotek  poddanych badaniu wykorzystuje tylko 8 przykładów social 
media, spośród wymienionych wcześniej typów mediów społecznościowych (Rys. 2). 

Rys. 2. Ilość bibliotek medycznych, które posiadają w swoich strukturach wydział medyczny 
lub nauki o zdrowiu korzystających z poszczególnych rodzajów mediów społecznościowych

Źródło: badania własne
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Najpopularniejszym z mediów społecznościowym analizowanych instytucji okazał 
się Facebook. Stworzony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga od samego początku 
rozwijał się w szalonym tempie, z roku na rok zyskując miliony użytkowników. W paź-
dzierniku 2012 r. zanotowano miliard aktywnych kont użytkowników21 i ich liczba 
stale wzrasta. Oznacza to, że profil na Facebooku posiada już co siódmy mieszkaniec 
Ziemi. Czemu zawdzięcza swój sukces także w bibliotekach? Z badań przeprowadzo-
nych wśród wybranych bibliotek akademickich na całym świecie w 2012 r. wynikało, 
że Facebook jest najpopularniejszym portalem wśród studentów i dlatego też jest naj-
częściej wykorzystywany przez biblioteki, w celu dotarcia do jak największej liczby 
użytkowników. Popularny portal wykorzystywany był najczęściej do marketingu i re-
klamy. Facebook stanowił też popularne narzędzie służące komunikacji między samy-
mi bibliotekarzami, w celu wymiany informacji i dzielenia się wiedzą22.

Tendencję tę potwierdza badanie wykorzystania portali społecznościowych wśród 
lubelskich studentów. Blisko połowę badanej grupy docelowej (48%) stanowili studen-
ci kierunków medycznych. Zarówno wspomniana grupa respondentów jak i pozostali 
studenci zdeklarowali w 100%, że posiadają swój profil na portalu społecznościowym 
Facebook23. 

Coraz częściej polskie uczelnie, ze względu na malejącą liczbę rodzimych studen-
tów, starają się pozyskać ich z zagranicy. Uczelnie medyczne, pod tym względem są 
w czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni polskich. Dlatego też biblio-
teki licząc się z możliwą barierą językową odczuwaną przez zagranicznych studentów 
powinni uwzględniać  to podczas konstruowania komunikatów umieszczanych na ich 
profilu na Facebooku. Spośród badanych bibliotek autorki artykułu wskazują tylko 
dwie placówki (Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), które 
posiadają dwujęzyczne zapisy (w języku polskim i angielskim) na swoim profilu. Inne 
dwie utworzyły bliźniacze profile prowadzone całkowicie w języku polskim oraz an-
gielskim (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Biblioteka Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) (Rys.3).

Profil anglojęzyczny olsztyńskiej biblioteki ogólnouczelnianej, założony w 2014 
r., prezentuje w dużej mierze e-zasoby z zakresu nauk medycznych. Wynikało to bez-
pośrednio z badań przeprowadzonych przez autorki artykułu wśród studentów za-
granicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie, w których 

21 Facebook ma już miliard użytkowników. W: Newsweek [online] Dostępny na : http://technologie.
newsweek.pl/facebook-ma-juz-miliard-uzytkownikow,96762,1,1.html [dostęp: 11 VII 2015]

22 Samuel Kai-Wah Chu, Helen S Du: Social networking, dz. cyt., s. 64-75
23 Olga Padała , Marta Podgórniak, Maciej Putowski , Jacek Zawiślak, Maciej Siembida, Bar-

bara Jędrzejewska: Portale społecznościowe istotny czynnik współczesnego stylu życia. Journal of 
Health Science 2014 nr 4 s. 59-68
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Rys. 3. Screen postu Library of the Medical University of Lublin (13 IV 2015)
Źródło: https://www.facebook.com/libraryumlublin?fref=ts [dostęp: 10 VII 2015]

większość z nich studiowało kierunki lekarskie (English Division Wydziału Nauk 
Medycznych UWM)24. Mimo dość małej liczby „lubiących” dany profil (56 osób na 
206 obcokrajowców studiujących w UWM w roku akademickim 2013/2014) studenci 
Englisch Division wykorzystują inną funkcję zrzeszania się w mikrospołeczności za 
pomocą Facebooka, jaką jest tworzenie grup. Najczęściej grupy studenckie Englisch 
Division w Olsztynie i w Lublinie są grupami zamkniętymi.  

Mimo że biblioteki medyczne, jak wykazały niniejsze badania, nie posiadają profili 
na innych serwisach społecznościowych typu Flikr czy Instagram, chętnie korzystają 
z ich zasobów (Rys. 4) . 

24 Schlastyka Baran, Katarzyna Bikowska: Umiędzynarodowienie biblioteki – badania studentów 
medycyny English Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum Bibl. Med. 2014 
R. 7 nr 2 s. 239-251
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Wśród bibliotek uczelni medycznych oraz posiadających wydział nauk medycznych 
lub nauki o zdrowiu najpopularniejszym profilem z największą liczbą użytkowników 
(fanów) jest Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, tj. 1914 użytkowników (Rys. 5). 
Warto nadmienić, iż profil tej ogólnouczelnianej biblioteki powstał najwcześniej spo-
śród badanych (w 2009 r.). Spośród bibliotek uczelni medycznych liderem jest Biblio-
teka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profil ten funkcjonuje tylko 
dwa lata, a  posiada już ponad 1300 „fanów”. 

Z przeglądu postów zamieszczanych przez biblioteki uniwersytetów medycznych 
pod kątem zawartych w nich treści wynika, że najczęściej umieszczają one: informacje 
dotyczące dostępów testowych do baz danych (BUM w Białymstoku), fotorelacje, wir-
tualny spacer po bibliotece głównej (BG UM w Poznaniu), linki do przewodników fil-
mowych po bibliotece (BG WUM), zakładkę Zapytaj Bibliotekarza (BU w Kielcach), 
a także ogłoszenia oraz odnośniki do wydarzeń, mających miejsce w bibliotece.

Rys. 4. Screen postu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (17 VI 2015)
Źródło: https://www.facebook.com/bgumpoznan?fref=ts [dostęp: 10 VII 2015]
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Wyniki analizy treści postów umieszczanych na popularnym portalu społecznościo-
wym wykazały, iż biblioteki uczelni medycznych wykorzystują tylko niewielki pro-
cent możliwości, jakie daje to narzędzie. Traktują je często jako mniej oficjalną wersję 
strony domowej biblioteki. Jak wynika z doświadczenia amerykańskich bibliotekarzy 
Facebook może być doskonałym narzędziem wspierającym prowadzenie zajęć online. 
Bibliotekarze Uniwersytetu Florydy od 2008 r. wykorzystują właśnie Facebook, jako 
narzędzie służące  organizowaniu zajęć online z metod wyszukiwania informacji w bi-
bliotece. Z kolei bibliotekarze Uniwersytetu Pensylwanii wykorzystują wspomniany 
portal społecznościowy jako kanał komunikacji z czytelnikiem, dodatkowo tworząc 
aplikację umożliwiającą dostęp do katalogu biblioteki ze swojego profilu na Facebo-
oku25.

Serwisy  społecznościowe stworzyły dodatkowy kanał także w komunikacji nauko-
wej. W ciągu ostatnich lat zostało utworzonych wiele takich serwisów, wśród których 
najbardziej popularnymi są ResearchGate, Researcher ID, Scientix, iProfesor. Profe-
sjonalne portale tworzone dla naukowców i badaczy stają się między innymi miejscem 
współpracy, transmisji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji26. 

25 Matthew Loving, Marilyn Ochoa: Facebook as a classroom management solution. New Library 
World 2011 vol. 112 nr 3/4 s. 121-130

26 Paulina Studzińska-Jaksim: Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach spo-
łecznościowych. W: Otwarte zasoby wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji 
naukowej. Karków 2011 s. 101-110

Rys. 5 Liczba użytkowników profili bibliotek (medycznych oraz posiadających w swoich 
strukturach wydział medyczny lub nauki o zdrowiu) na Facebooku

Źródło: badania własne
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Trzy biblioteki uczelni medycznych polecają portal ResearchGate (Rys. 2.), 
umieszczając stosowną informację w zakładce „dla naukowców” czy „polecane lin-
ki”. ResearchGate, utworzony w 2008 r., jest platformą społecznościową skupiającą 
środowiska akademickie z całego świata. Wyróżniającymi cechami tej platformy są: 
możliwość utworzenia atrakcyjnej wizytówki naukowej, stworzenie własnego repozy-
torium prac naukowych, tworzenie sieci kontaktów (poprzez mechanizm subskrypcji, 
zdefiniowanych tagów), narzędzie oceny (za pomocą narzędzia RG Score)27. Z kolei 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poleca swoim użytkownikom 
polski portal naukowy iProfesor. Został on utworzony z myślą o zacieśnieniu współ-
pracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego naszego kraju ze światem 
biznesu i jednostkami administracji publicznej. Przykładem takiej współpracy jest po-
lecany przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu profil firmy szkole-
niowo-doradczej, utworzony na serwisie iProfesor. Jednak obserwując dyskusje pol-
skiego środowiska naukowego, podejmowane w Internecie, można dojść do wniosku, 
że portal iProfesor od 2012 r. zawiesił swoją aktywność28, zaś inny (Acediamicon.pl) 
zyskuje na popularności29. 

Charakterystycznym zjawiskiem zaobserwowanym wśród badanych bibliotek jest 
fakt, że kanał na serwisie społecznościowym YouTube posiadają głownie biblioteki 
uczelni o profilu ogólnym. YouTube od 2005 r. (powstanie serwisu) jest przede wszyst-
kim dostarczycielem rozrywki, źródłem tworzenia i podtrzymania wirtualnych inte-
rakcji społecznych. YouTube jest również potężną skarbnicą wiedzy, wykorzystywaną 
często jako narzędzie dydaktyczne (YouTube jako repozytorium treści)30.  Biblioteka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego umieściła w swoim kanale YouTube dwa 
pliki video, tj, prezentacje Biblioteki WUM w wersji polskiej i angielskiej. Nieco inną 
tematykę umieszczanych filmów prezentują biblioteki uczelni z wydziałami medycz-
nymi i nauk o zdrowiu. Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach posiada na swym kanale 
YouTube 6 plików video. Są to przede wszystkim relacje z wystaw, nagrania z otwarcia 
nowego gmachu Biblioteki oraz prezentacja nowej Kolekcji Nordyckiej, zawierającej 
zbiory dotyczące Skandynawii. Najaktywniejszym użytkownikiem serwisu YouTube, 

27 Ewa Rozkosz: Serwisy społecznościowe dla naukowców (SNN), na przykładzie ResearchGate 
i Academia.edu. Forum Bibl. Med. 2014 R.7 nr 2  s. 16-24

28 Emanuel Kulczycki : Padł iProfesor .pl – darwinizm w czystej postaci, w: Warsztat badacza [online], 
Dostęp World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/padl-iprofesor-pl-darwinizm-w-czystej-
postaci/ [dostęp. 13 VII 2015]

29 Robert Kryński , Grzegorz Gmiterek: Integracja nauki polskiej w kontekście wykorzystania infor-
macyjno-społecznościowego portalu internetowego Academicon.pl. W: Czas przemian – czas wyzwań. 
Rola biblioteki i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. 
Warszawa 2014 s. 305-325

30 Marta Majorek: Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności. Kraków 2015 s. 
36
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spośród badanych bibliotek, jest Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, która od 
2008 r. relacjonuje wydarzenia Nocy Bibliotek, oraz prezentuje szkolenie biblioteczne 
w wersji polskiej i angielskiej. Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie posiada krótką 
historię obecności na kanale YouTube, na którym umieściła dwa nagrania, promujące 
dłuższe godziny otwarcia Biblioteki, w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej.

Dobrym przykładem wykorzystania serwisu YouTube do promocji biblioteki była 
inicjatywa podjęta przez bibliotekarzy Uniwersytetu Tsingua, która polegała na przy-
gotowaniu 5 krótkich zabawnych filmów, pt. „Zakochać się w Bibliotece”. Wysokie 
statystyki wykorzystania oraz wyniki ankiet przeprowadzonych po opublikowaniu 
filmików wykazały, że projekt spełnił swoje cele. Ponad 97% respondentów uznało 
format wideo za dobry pomysł na przyciągnięcie uwagi, zaangażowanie i zdobycie 
sympatii użytkowników, 72%  dzięki filmowi nawiązało emocjonalną relację i napraw-
dę zakochało się w bibliotece, 43% dowiedziało się więcej o bibliotecznych usługach 
i zasadach korzystania z zasobów biblioteki31. 

Kolejnym coraz bardziej popularnym elementem sieciowego udostępniania infor-
macji jest kanał dystrybucji treści, czyli tzw. RSS (Really Simple Sindication). Naj-
częściej wykorzystywany jest w blogach, serwisach aktualności, gazetach, a także co-
raz częściej w bibliotekach cyfrowych i stronach domowych bibliotek. W przypadku 
bibliotek kanał RSS wykorzystywany jest do szybkiej komunikacji z czytelnikiem, 
dostarczania informacji na temat tego co dzieje się aktualnie w danej placówce, np. 
zmiana godzin otwarcia, odbywające się imprezy, szkolenia, konferencje, spotkania32. 
Spośród analizowanych stron www bibliotek cztery z nich korzystają z modelu czy-
tania wiadomości opartego na syndykacji treści (RSS), tj. Biblioteka Medyczna Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, Biblioteka Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach. Ostatnia z wymienionych bibliotek rozsyła 
swym użytkownikom skrót informacji na podany przez nich adres mailowy w formie 
newslettera (Rys. 2.). Z tej opcji korzysta również Biblioteka Główna Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

W kontaktach biblioteki z użytkownikiem duże znaczenie ma możliwość porozu-
miewania się w czasie rzeczywistym. Do tego celu wykorzystywane są najpopularniej-
sze komunikatory, czyli Skype i gadu gadu. Wśród bibliotek medycznych nie jest to 
powszechnie wykorzystywane narzędzie komunikacji. Tylko Biblioteka Pomorskiego 

31 Lili Luo, Yuan Wang, Lifeng Han, dz. cyt.
32 Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka: Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? – narzędzia 

i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół 
wyższych w Polsce. Biuletyn EBIB 2012 nr 2(129), Dostęp Word Wide Web: http://www.ebib.pl/images/
stories/numery/129/129_sidorczuk.pdf [15 VII 2015]
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Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na swojej stronie ma zainstalowany komuni-
kator Gadu Gadu. Natomiast na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach użyt-
kownik ma możliwość wyboru zapytania bibliotekarza dyżurującego w Informatorium 
bądź w Informacji Naukowej. Biblioteka Uniwersytetu w Rzeszowie oprócz komuni-
katora Gadu Gadu w rozmowach z interesantami wykorzystują Skype. Komunikator 
Skype jest dostępny dla użytkowników w godzinach otwarcia biblioteki, a odpowiedzi 
na zadane pytania, sugestie i uwagi udziela Oddział Informacji Naukowej. 

Prognozy rozwoju social media

Kultura popularna zawładnęła w pewnej mierze światem uniwersyteckim, który do 
tej pory kojarzony był z powagą. Współcześni wykładowcy, ale również biblioteka-
rze, mają świadomość zmian, które nadchodzą w błyskawicznym tempie i zdają sobie 
sprawę, że czasy tradycyjnej edukacji powoli tracą na znaczeniu. Nastały czasy, kiedy 
trzeba walczyć o zainteresowanie studenta, umieć przyciągnąć uwagę i wzbudzić zain-
teresowanie. Profesor na katedrze nie jest już tylko wzorcem do naśladowania, przeista-
cza się w rolę performera, zmuszonego do wykazywania się talentami scenicznymi33. 
Bibliotekarz z kolei ewoluował z roli magazyniera zbiorów w menagera informacji, 
współpracującego z użytkownikiem biblioteki również za pomocą mediów społecz-
nościowych. Rozwój technologii informatycznych zawsze miał wpływ na biblioteki 
i kształtowanie ich funkcji w społeczeństwie. Bowiem instytucje te zawsze starają się 
jak najlepiej wykorzystać najnowsze narzędzia, mające na celu wyszukiwanie, edyto-
wanie, komunikację miedzy użytkownikami i modyfikację informacji34. 

Dominującym medium społecznościowym obecnym na stronach analizowanych bi-
bliotek medycznych okazał się portal społecznościowy Facebook i YouTube. Dlaczego 
tylko te? Wydaje się, że przeszkodą w implementacji mediów społecznościowych na 
teren bibliotek jest niewystarczające opanowanie technologii przez personel bibliotecz-
ny, brak czasu, który należałoby wykorzystać na stałą aktualizację wpisów i obsługę 
komunikatorów, brak szkoleń dotyczących obsługi mediów społecznościowych oraz, 
co najważniejsze, bariera mentalna środowiska kierowniczego bibliotek i samych bi-
bliotekarzy, oceniających często dane narzędzia Web 2.0,  jako typowo rozrywkowe, 
nie związane z nauką. Warto jednak kreować atrakcyjny wizerunek biblioteki, jako 
instytucji nowoczesnej, świadomie korzystającej z dostępnych możliwości i gotowej 
do zmian.

33 Jeffrey R. Young: YouTube Professors: Scholars as online video stars. The Chronicle of Higher Edu-
cation 2008 Vol. 54 nr 20 s. A19

34 Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka, dz. cyt.
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ROLa BIBLIOTEKI W EKOSYSTEMIE INSTYTUCjI NaUKOWEj

Abstract 

A library in a scientific-research institution gathers knowledge resources for the purpose of scientific-
research and educational activities. Resources of a library include not only knowledge potential contained 
in books and journals, but also an important element within the system of information about scientific-re-
search institutions, people of science, research projects, publications and scientific achievements. A library 
through providing access to the knowledge resources, through providing information support in scientific 
research becomes a significant link in efficient scientific communication. The paper is an attempt to look at 
the role of a library in the ecosystem of a scientific institution. An article from a selected scientific journal, 
collected in a library and coming from the publishing achievements of an institution will be the starting 
point. Based on the elements of information contained in it, next to the content of the article, relationships 
with the information system of scientific environment will be presented.

Streszczenie

Biblioteka w instytucji naukowej gromadzi zasoby wiedzy wykorzystywane na użytek działalności 
naukowo-badawczej i edukacyjnej. Zasób biblioteczny to nie tylko potencjał wiedzy zawarty w książkach 
i czasopismach, ale też ważny element w systemie informacji o instytucjach badawczych, ludziach nauki, 
projektach badawczych, publikacjach i osiągnięciach naukowych. Biblioteka zapewniając dostęp do zaso-
bów wiedzy, dając wsparcie informacyjne w badaniach naukowych instytucji staje się istotnym ogniwem 
skutecznej komunikacji naukowej. Referat jest próbą spojrzenia na rolę biblioteki w ekosystemie instytucji 
naukowej. Punktem wyjścia będzie artykuł z wybranego czasopisma naukowego, gromadzonego w biblio-
tece i pochodzący z dorobku publikacyjnego instytucji badawczej. Na podstawie elementów  informacji 
w nim zawartych, obok treści artykułu, zostaną przedstawione powiązania z systemem informacyjnym 
środowiska naukowego.
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ekosystem w instytucji naukowej

Pisząc publikację naukową autor oprócz zasadniczej treści artykułu, która  doty-
czy przedmiotu badań, tworzy szereg relacji i powiązań ze sferą usług informacyjnych 
w nauce. Pierwszy związek zawarty w informacji  adresowej dotyczy autora, który 
reprezentuje instytucję. Wybór tytułu czasopisma prowadzi nas do kolejnego obsza-
ru powiązań z dziedziną wiedzy i rangą czasopisma naukowego. Nazwa wydawcy to 
informacja o rynku wydawniczym, wiodąca do szeregu zależności z zakresu zasad 
udostępniania czy polityki otwartości.  Adres internetowy mówi o miejscu dostępu 
do treści. Identyfikatory czasopisma (ISSN) i publikacji (DOI) zawiadamiają o jedno-
znacznych wyróżnikach obiektu drukowanego lub cyfrowego jakim jest publikacja. 
Tytuł, abstrakt, słowa kluczowe oprócz informacji merytorycznej kryją w sobie powią-
zania z narzędziami internetowymi do indeksowania i wyszukiwania treści. W zależno-
ści od stosowanej platformy wydawniczej i wymogów wydawcy, dotyczących struktu-
ry artykułu naukowego, mamy mniej lub bardziej rozbudowaną siatkę sprzężeń. 

Rys. 1. Schemat podstawowych powiązań pomiędzy uczelnią, biblioteką i publikacjami
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Zadaniem współczesnego bibliotekarza jest umiejętne poruszanie się w tych wie-
lokierunkowych powiązaniach pomiędzy dorobkiem publikacyjnym pracowników na-
ukowych instytucji macierzystej a zewnętrznym otoczeniem informacyjnym.  Tym sa-
mym biblioteka  akademicka dokumentująca publikacje i uczelnia stają się elementami 
systemu tworzącego pewną całość pod względem cech wspólnych dla danej instytucji. 
System ten można wyodrębnić jako określoną przestrzeń wraz z relacjami zapewniają-
cymi przebieg informacji (rys. 1), zwaną ekosystemem instytucji naukowej.

Zmiany zachodzące w sposobach pozyskiwania informacji naukowej, przechowy-
wania i udostępniania jej znajdują odzwierciedlenie w dążeniu do tworzenia ekosyste-
mu wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich (1). Prawami rządzącymi prze-
pływem informacji i relacjami informacja-człowiek zajmuje się ekologia informacji 
(2).

elementy strukturalne publikacji naukowej w czasopiśmie

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych artykuły naukowe zaczynają być  co-
raz bardziej ustrukturyzowane (3). Oprócz elementów zawierających główną treść pu-
blikacji (wprowadzenie, metody, wyniki i dyskusja), w publikacji pojawiają się dodat-

Rys. 2. Fragment aktywnej wersji artykułu na stronie wydawcy



110 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

kowe pola niosące ze sobą informacje powiązane z zasobami sieciowymi. Najczęściej 
na stronie wydawcy obok dokumentu w formacie pdf, dostępna jest aktywna wersja 
artykułu (rys. 2), która pozwala na bezpośrednie połączenie się z innymi źródłami da-
nych, dostarczającymi  wiedzę wykorzystywaną w procesach zarządzania w nauce.

Opublikowany artykuł, w zależności od wydawcy, zbudowany jest z kilkunastu 
elementów. Dla pracownika biblioteki, zajmującego się dorobkiem naukowym danej 
uczelni czy instytutu badawczego, każdy z tych elementów jest nośnikiem informacji 
wykorzystywanej w dalszych procesach oceny osiągnięć publikacyjnych.

Na przykładzie publikacji z 2015 roku z polskiego czasopisma pt. International 
Journal of Occupational Medicine and Environmental Health można wyszczególnić 
następujące elementy:

informacja o otwartości publikacji – znak graficzny        ,1. 
informacja o stosowanej licencji Creative Commons – znak graficzny                     ,2. 
typ artykułu – informacja o oryginalnych badaniach, pracy przeglądowej itp.,3. 
tytuł czasopisma – pełna nazwa czasopisma,4. 
rok, tom, zeszyt, zakres stron – zgodnie z ustalonymi zasadami opisu bibliogra-5. 
ficznego,
DOI – unikalny adres, pod którym jest zarejestrowany dokument elektronicz-6. 
ny,
tytuł artykułu– zwięźle informujący o temacie badań,7. 
nazwiska autorów – aktualnie stosowane przez twórców,8. 
afiliacja – główna nazwa instytucji, w której pracuje autor.9. 
afiliacja – nazwa instytucji podrzędnej, w której pracuje autor,10. 
abstrakt – informujący o celu, metodach i wynikach badań,11. 
słowa kluczowe – informują hasłowo o tematyce badań,12. 
tytuł projektu, kierownik projektu, finansowanie badań – informują o tym, efek-13. 
tem jakiej pracy jest publikacja,
data zgłoszenia i akceptacji artykułu – informują o kolejnych etapach prac wy-14. 
dawniczych,
adres korespondencyjny – dane do kontaktu z autorem,15. 
wydawca – informacja o instytucji wydającej czasopismo.16. 

Każdy wydawca stosuje własny układ części strukturalnych artykułu. Nośnikiem 
dodatkowych informacji jest także sam artykuł, w którym zastosowano odsyłacze do 
innych źródeł, jak również końcowa strona zawierająca informacje uzupełniające i bi-
bliografię (rys. 4).
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Rys. 3. Elementy strukturalne artykułu  naukowego ze strony tytułowej

Rys. 4. Elementy strukturalne artykułu  naukowego ze stron końcowych
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Struktura publikacji naukowej a powiązania z innymi zasobami informacji

Elementy strukturalne publikacji naukowej są jednostkami informacyjnymi służą-
cymi do odsyłania użytkownika do dalszych zasobów sieciowych. Wielopłaszczyzno-
wa struktura tekstu w Internecie umożliwia takie budowanie artykułu, aby zwiększyć 
jego użyteczność, dostępność oraz optymalizację pod względem wyszukiwarek. Do-
datkowe informacje  zamieszczane w publikacjach dotyczą zazwyczaj zasad udostęp-
niania tekstu – Open Access, wyboru licencji Creative Commons. Kolejnym miejscem 
jest nazwisko autora, pod którym  mogą kryć się  wiadomości o rejestracji w systemach 
społecznościowych dla naukowców (ORCID, ResearcherID, ResearcherGate). Iden-
tyfikator DOI pozwala na jednoznaczną identyfikację publikacji i znalezienie miejsca 
w Internecie, gdzie jest składowana. Tytuł projektu może prowadzić do dalszych da-
nych zawartych w bazach umożliwiających identyfikację projektów, terminy i koszty  
ich realizacji. Nazwa instytucji, z której pochodzi autor, to także dodatkowy obszar 
informacyjny podlegającym analizom bibliometrycznym badającym aktywność publi-
kacyjną uczelni, instytucji, wydziału.

Pola typu tytuł, abstrakt, słowa kluczowe służą do indeksowania w bazach danych 
i wyszukiwania w Internecie. Ich  funkcja jest bardzo istotna dla tematycznych zapy-
tań przy zbieraniu piśmiennictwa jak też dla analiz bibliometrycznych, których celem 
jest śledzenie rozwoju danej dziedziny poprzez artykuły udokumentowane w bazach 
danych.

Rola biblioteki w budowaniu powiązań w ekosystemie instytucji naukowej

Biblioteka, która powołana jest do działalności na użytek danej jednostki  naukowej 
(uczelni lub instytutu badawczego) nie tylko gromadzi zasoby wiedzy na użytek dzia-
łalności naukowo-badawczej i edukacyjnej, ale coraz częściej włącza się w procesy 
analityczne. Dotyczy to szczególnie tego zbioru publikacji, który został wytworzony 
przez pracowników instytucji macierzystej. Elementy strukturalne artykułu naukowe-
go wywodzą się z zasad opisu bibliograficznego. Wraz z rozwojem narzędzi do do-
kumentacji i coraz większym ustrukturyzowaniem publikacji rośnie możliwość budo-
wania powiązań sieciowych. W dokumentacji i analizie powstałych zbiorów często 
uczestniczy biblioteka. Wykonuje ona analizy dorobku uczelni,  przygotowuje raporty 
dokumentujące dorobek naukowy osoby przy ubieganiu się o granty czy w przypadku 
awansów naukowych. Zlicza wskaźniki i indeksy zależne od cytowań. Raportuje do-
robek instytucji do systemów zewnętrznych typu Polska Bibliografia Naukowa w PO-
L-onie, tworzy repozytoria, dokumentuje na jakich licencjach i zasadach otwartości 
zostały przygotowane publikacje.

Jeśli uczelnię, bibliotekę uczelnianą i publikacje pracowników uczelni potraktujemy 
jako przestrzeń stanowiącą określoną  całość posiadającą cechy wspólne odróżniające 
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je od innych jednostek naukowych to dzięki powstałym powiązaniom budowany jest 
silny ekosystem instytucji naukowej. W takim ekosystemie biblioteka staje się ważnym 
ogniwem dającym wsparcie zarówno informacyjne jak i analityczne.
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MożlIWość WSPóŁPRACy BIBlIoteK z KADRą NAuKoWą
W WAlCe z CyBeRPRzeStęPCzośCIą

Abstract

Nowadays the union of knowledge and Internet is inseparable. Virtual world, apart from obvious ben-
efits, is plenty of traps and threats. The theft of researchers’ identity, false websites of scientific journals, 
fake Impact Factor, false scientific researches, defunct conferences – there are a few examples of dangers. 
Through analysis of individual threats, to which scientific workers are exposed, we try to respond to fol-
lowing questions: How and whether can the libraries  support the academic community? Can they be an 
ally in fighting against dishonesty? Are they prepared for such tasks? Maybe is there a field of prosecutor 
activity or departments for fight against cybercrime?

Streszczenie
Współczesny związek nauki z internetem jest nierozerwalny. Wirtualny świat, poza oczywistymi ko-

rzyściami, pełny jest pułapek i zagrożeń. Kradzież tożsamości naukowców, fałszywe strony czasopism 
naukowych, przekłamania w wartościach Impact Factor, sfingowane badania naukowe, nieistniejące kon-
ferencje naukowe - to kilka przykładów z całej gamy niebezpieczeństw. Przez analizę poszczególnych 
zagrożeń, na jakie są narażeni pracownicy naukowi, spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Czy i jak bi-
blioteki mogą wspomagać środowisko akademickie? Czy mogą być sprzymierzeńcami w walce z nie-
uczciwością? Czy są przygotowane do takich zadań? A może jest to obszar działań prokuratury i wydzia-
łów do walki z cyberprzestępczością?

Internet zrewolucjonizował cały świat, a środowisku naukowemu otworzył dostęp 
do niezliczonych zasobów wiedzy, zarówno w modelu open access, jak i w formie sub-
skrybowanych, elektronicznych czasopism, książek oraz baz danych. Naukowe serwisy 
społecznościowe np. Academia.edu, ResearchGate, ResearcherID umożliwiają szybką 
komunikację i współpracę  naukowcom oraz środowiskom akademickim z całego świa-
ta. Globalna sieć komputerowa łącząc naukowców ze wszystkich dziedzin, zapewnia 
szybki dostęp do najnowszych, publikowanych wyników badań. Wraz z rozwojem In-
ternetu pojawiło się niestety wiele nowych, wcześniej nieznanych form przestępczości. 
Ofiarą cyberprzestępców może zostać każdy użytkownik Sieci – również reprezentant 
„świata nauki”. Badacze nie zdają sobie często sprawy z zagrożeń czyhających w Sieci 
i  nie wiedzą jak się przed nimi bronić. Walka z cyberprzestępczością jest niezwykle 
trudna, a niestety nie zawsze skuteczna. Szacuje się, że  straty spowodowane działalno-
ścią oszustów internetowych sięgać mogą nawet dziesiątek milionów dolarów.
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Czy bibliotekarze mogą w jakikolwiek sposób przeciwdziałać oszustwom w wirtu-
alnym świecie? Jakie podjąć działania w celu jak najbardziej efektywnego upowszech-
nienia w  środowisku akademickim wiedzy o działalności cyberprzestępców, aby na-
ukowcy nie stali się ofiarami oszustów?   

Ruch open access, który zrewolucjonizował system publikacji naukowych wpro-
wadzając model „płać- publikuj - czytają wszyscy” wygenerował niezgodny z prawem 
„naukowy biznes”, wykorzystujący ideę otwartego świata nauki do wyłudzania pienię-
dzy między innymi poprzez tak zwane fałszywe czasopisma. Niestety nie jest to jedyne 
zagrożenie w sieci, na które narażeni są badacze. Coraz częściej pracownicy nauki 
drogą e-mailową zapraszani są na fałszywe konferencje, otrzymują fałszywe faktury za 
prenumeratę czasopism. Łączyć się to może nie tylko z kosztami finansowymi ponie-
sionymi przez badaczy, ale również z narażeniem prestiżu naukowego własnego oraz 
reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych.  

Aktualnie dla naukowców najbardziej dotkliwym cyberprzestępstwem są fałszywe 
strony internetowe autentycznych czasopism naukowych. Proceder ten, po raz pierw-
szy pojawił się w 2012 roku i stał się zalążkiem przestępczej działalności na szeroką 
skalę w zglobalizowanym świecie nauki. 

Jak to możliwe, że dobre intencje, które przyświecały idei otwartości nauki, obróci-
ły się przeciw swoim twórcom i użytkownikom? 

Wydaje się, że sam ruch open access był tylko podstawą, a napędem stał się system 
oceniania  i awansowania naukowców, w którym  ważnym kryterium oceny jest liczba 
posiadanych publikacji w czasopismach posiadających Impact Factor (JCR- Journal 
Citation Reports). Oszuści internetowi doskonale wiedzą w jakich częściach świata 
obowiązuje taki system oceny dorobku naukowego. Wykorzystują  zapotrzebowanie 
na publikacje w punktowanych czasopismach, kradną tożsamość periodyków indekso-
wanych w Web of Science Core Collection, posiadających najczęściej Impact Factor 
o niskiej wartości ( zazwyczaj mniejszy niż 1). Następnie tworzą fałszywe strony in-
ternetowe tych wydawnictw oraz pobierają za „publikacje” opłaty. Celem przestępców 
są głównie czasopisma, które w danym momencie nie posiadają strony internetowej, 
czasopisma wydawane w krajach nieanglojęzycznych i wydawnictwa, które publikują 
pojedyncze tytuły (towarzystwa naukowe, uczelnie). Oszustwo jest trudne do wykry-
cia, ponieważ przestępcy zamieszczają na fałszywej stronie internetowej informacje 
identyczne z danymi autentycznego czasopism: tytuł, ISSN, adres wydawniczy. Wpro-
wadzone przez oszustów zmiany dotyczą najczęściej profilu czasopisma (z wąskiej 
dziedziny na multidyscyplinarne), języka publikacji, nazwisk: redaktora naczelnego, 
recenzentów oraz składu rady naukowej. Wprowadzone zostają również nowe numery 
telefonów, adresy e-mailowe i oczywiście numery kont bankowych.  Zmieniona może 
być także częstotliwości wydawania czasopisma np.: z rocznika na miesięcznik. W do-
menie internetowej oszuści unikają nazwy kraju np. zamiast .pl, .is, .at, stosują.org lub 
.com. 
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Po utworzeniu fałszywej strony www czasopisma, kolejnym krokiem jest rozesła-
nie zaproszeń drogą e-mailową. Ofiarami przestępczej działalności są najczęściej mło-
dzi naukowcy z krajów trzeciego świata (Azja, Ameryka Południowa, Afryka) oraz 
z Europy Środkowej, w tym również z Polski. Zaproszenie otrzymują także osoby, 
które posiadają konta na  portalach społecznościowych dla naukowców, podały swoje 
adresy na stronach czasopism publikujących w systemie open access lub na stronach 
konferencji naukowych. W e-mailu, naukowiec otrzymuje propozycję  przesłania ar-
tykułu. Oferta jest kusząca: tytuł posiada Impact Factor, artykuł ma szansę na szybką 
publikację (w ciągu dwóch tygodni, a czasami nawet w krótszym czasie). „Wydawcy 
– oszuści” w przesłanych wiadomościach często powołują się na powszechne zaintere-
sowanie wygłoszonym wcześniej wykładem, referatem lub doniesieniem zjazdowym. 
W ten sposób zmanipulowana osoba (najczęściej w dobrej wierze lub czasami świado-
mie z chęci szybkiego poszerzenia dorobku naukowego) wysyła manuskrypt artykułu. 
Autor szybko otrzymuje pozytywną recenzję i informację o akceptacji pracy do druku 
oraz  o wysokości opłaty za publikację  w dolarach lub euro z instrukcją  płatności. 
Wskazana kwota jest niższa niż w systemie open access, ale nie symboliczna i wynosi 
najczęściej około 500 dolarów lub euro. Chętnych autorów nie brakuje. Kilka artyku-
łów zostało wysłanych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do 
wydawców dwóch fałszywych czasopism – islandzkiego czasopisma Jökull (właściwa 
dziedzina to nauka o ziemi, glacjoligia) i Wulfenii (wydawane w Austrii czasopismo 
z zakresu botaniki). Ofiarą cyberprzestępców padło też polskie czasopismo Instytu-
tu Badawczego Leśnictwa – Sylwan. Poniżej przedstawiono przykłady prawdziwych 
i fałszywych stron czasopism.

Lista fałszywych czasopism rośnie lawinowo. W 2014 roku było  około dwudziestu 
tego typu periodyków, obecnie (dane na dzień 17.06.2015) zidentyfikowano prawie 
siedemdziesiąt tytułów. Na stronie internetowej http://scholarlyoa.com/other-pages/hi-
jacked-journals aktualizacja listy odbywa się kilka razy w miesiącu. 

Jaką możliwość obrony przed nieuczciwym procederem mają naukowcy? W jaki 
sposób samodzielnie mogą zweryfikować autentyczność czasopisma?  Przede wszyst-
kim powinni:

zachować ostrożność i rozwagę podczas wysyłania artykułu do czasopisma z IF, • 
które oferuje szybką publikację
ignorować oferty wysyłane pocztą elektroniczną (żadne renomowane czasopi-• 
smo z IF nie rozsyła tą drogą zaproszeń do publikacji)
porównać informacje ze strony internetowej czasopisma z danymi w bazie JCR • 
(częstotliwość publikacji, profil czasopisma)
sprawdzić czy wcześniejsze artykuły czasopisma są indeksowane w bazach • 
Web of Science Core Collection lub w  PubMed oraz czy znajdujący się tam  
link do strony czasopisma jest zgodny z przesłanym adresem www 
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Fałszywa strona
http://www.jokulljournal.com

Strona prawdziwa 
http://jokulljournal.is

Fałszywa strona 
http://www.multidisciplinarywulfenia.org

Strona prawdziwa
http://www.landesmuseum.ktn.gv.at 
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Fałszywa strona
http://sylwan.ibles.org

Strona prawdziwa
http://sylwan.ibles.waw.pl

sprawdzić dostęp do zasobów archiwalnych czasopisma – na fałszywych stro-• 
nach regułą jest brak dostępu do egzemplarzy archiwalnych, a okno dostępu jest 
„uszkodzone tymczasowo”
zwrócić uwagę na nazwę instytucji lub organizacji patronującej periodykowi, • 
ponieważ często jest ona albo fikcyjna albo występuje w jej nazwie świadomy 
błąd
sprawdzić lokalizację (hostowanie) strony internetowej czasopisma  np. na stro-• 
nie http://ipaddress.com [np. fałszywy Jökull jest hostowany w Stanach Zjed-
noczonych (jak zresztą większość fałszywych tytułów), natomiast czasopismo 
oryginalnie wydawane jest w Islandii, podobnie Sylwan w Polsce, a Wulfenia 
w Austrii]
zwrócić uwagę na sam proces recenzji i akceptacji do druku – podejrzana jest • 
szybka recenzja, często w tabelarycznej formie 
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sprawdzić numer konta – podany przez fałszywego wydawcę z reguły wskazuje • 
na jeden z azjatyckich banków (np. nieorginalny  Archives des Sciences posia-
dał konto bankowe w Erewaniu w Armenii).

Declan Butler, korenspondent Nature, zachęca do dużej staranności w weryfikacji 
wydawcy przed wysłaniem artykułu do publikacji. Zaleca sprawdzenie adresu wydaw-
cy i  unikanie tych, którzy dopuszczają tylko kontakt internetowy. Według tego autora 
drugim kryterium wiarygodności czasopisma jest obecność w komitecie redakcyjnym 
ekspertów z ich pełną afiliacją. Warto skontaktować się z niektórymi członkami re-
dakcji i zapytać o ich dotychczasowe doświadczenia z wydawcą. Ważne są również 
przejrzyste zasady odpłatności za publikacje, które powinny być ujęte w informacji 
dla autorów. Butler zaleca także przeczytanie kilku artykułów z czasopisma i podjęcie 
próby własnego oszacowania ich jakości, a także kontakt z innymi autorami publiku-
jącymi w czasopiśmie. Ważnym kryterium wiarygodności jest także obecność tytułu 
w gronie stowarzyszeń skupiających wydawców open access takich jak: Directory of 
Open Access Journals (www.doaj.org) czy Open Access  Scholarly Publishers Associa-
tion (www.oaspa.org). Mehrdad Jalalian, redaktor Electronic Physician i niestrudzony 
tropiciel cyberprzestępstw w świecie nauki, przestrzega natomiast przed fałszywym 
Impact Factorem firmowanym przez nieistniejące organizacje takie jak: Global Im-
pact Factor (GIF), Universal Impact Factor (UIF), Journal Impact Factor (JIF) oraz tak 
zwany „rewolucyjny produkt metryczny do oceny czasopism naukowych” Sjournals.  
Każda z nich posiada  oczywiście własną stronę internetową.

Niestety, nawet zachowując wyżej wymienione zasady ostrożności,  można paść 
ofiarą cyberprzestępców, którzy wciąż udoskonalają swoje narzędzia przestępstw i sta-
rają się być zawsze o  „krok” przed swoimi ofiarami.

Istnieją jeszcze inne przyczyny obiektywnych trudności w walce  z nieuczciwymi 
praktykami wydawniczymi. Mehrdad Jalalian cytuje perskie przysłowie „One hand 
clapping produces no sound” (jedna klaszcząca ręka nie wytwarza dźwięku). Z przy-
krością stwierdza, że niektórzy naukowcy z premedytacją oszukują – przedstawiają 
„publikacje” z fałszywych czasopism, licząc na nieświadomość osób oceniających 
dorobek naukowy. Uważa, że do nieuczciwych praktyk i nadużyć zachęca ewaluacja 
dorobku naukowego oparta na publikacjach z IF. Poza tym działa jeszcze czynnik  psy-
chologiczny: zwykłe zażenowanie i wstyd poważnego naukowca. Niewielu autorów 
chce publicznie przyznać się do takiej porażki, co znacznie utrudnia przerwanie prze-
stępczej działalności. 

Profesor Mleczko, prorektor ds. nauki AWF w Krakowie uważa, że działalność cy-
berprzestępców przynosi nauce więcej szkody, niż plagiaty. „Konsekwencje prawne, 
moralne wynikające z naruszenia kodeksu dobrych zwyczajów w nauce mogą ponieść 
tylko autorzy publikacji rozpowszechnianych w Internecie w sposób nielegalny”. Ale 
czy na pewno całą winą można zrzucić na autorów, jeżeli nawet baza  Web of Science 
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przez krótki czas indeksowała zawartość  niektórych „fałszywych czasopism,” a In-
dex Copernicus w IC Journal Master List jeszcze w czerwcu 2015 roku indeksował 
fałszywe czasopismo Jökull, wprowadzając tym w błąd naszych naukowców? Index 
Copernicus jest partnerem MNiSW w ewaluacji polskich czasopism naukowych, a  IC 
Journal Master List znajduje się na ministerialnej liście baz referencyjnych. 

Jeżeli zatem wysokiej klasy specjaliści z IC, którzy o czasopismach naukowych po-
winni wiedzieć wszystko, mają problemy z weryfikacją ich autentyczności, to czy na-
prawdę całą odpowiedzialność można zrzucić na naukowca wysyłającego swój artykuł 
do fałszywego czasopisma? Na naukowca, który nic nie wiedział o tym przestępczym 
procederze?

Cały proceder kradzieży tożsamości czasopisma to obszar działań dla prokuratury. 
Obserwując rozwój fałszywych czasopism trudno jednak dopatrzyć się skutecznego 
działania organów ścigania.

Kolejną formą przestępczej działalności w Internecie jest podszywanie się pod or-
ganizatorów uznanych konferencji, zjazdów i kongresów. Postępowanie cyberprze-
stępców jest analogiczne jak w przypadku fałszywych czasopism. Potencjalna ofiara, 
jako znany naukowiec i specjalista w swojej dziedzinie, otrzymuje pocztą elektronicz-
ną zaproszenie na konferencję naukową, która ma się rzeczywiście odbyć i bez tru-
du można znaleźć o niej informację w Internecie. Następnie  oszuści przesyłają adres 
www fałszywej konferencji oraz szczegółowe informacje dotyczące opłaty za udział w 
tym wydarzeniu. Podana kwota nie jest wysoka i wynosi najczęściej od 50 do 100 do-
larów. Nieco później przestępcy wyłudzają  kolejne wpłaty np. za hotel, za sfinansowa-
nie publikacji czy opłaty za udział w imprezach towarzyszących (wycieczka, koncert 
itp.). Na przykład Gina Kolata opisywała sprawę konferencji entomologicznej w 2013 
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roku. Naukowcy zostali zaproszeni do udziału w prestiżowej dla swojego środowiska 
konferencji „Entomology - 2013”. Odzew był duży, opłaty zjazdowe zostały przesłane. 
Niestety, prawdziwy kongres to „Entomology 2013”,  a jedyna różnica to brak myślni-
ka w nazwie konferencji. Nietrudno przeoczyć taki „drobiazg” w dobie powszechnego 
wyścigu z czasem i mnogości nazw towarzystw i komitetów naukowych. 

Gina Kolata opisywała także przypadek kradzieży tożsamości naukowca, który miał 
stać się magnesem zachęcającym do publikowania dla innych badaczy. Profesor, któ-
ry stał się ofiarą takiego procederu, przez kilka lat bezskutecznie walczył z wydawcą 
o usunięcie swojego nazwiska z listy rady naukowej czasopisma. Wcześniej zgodził się 
na udział zachęcony obecnością innego uznanego eksperta akademickiego w komitecie 
redakcyjnym. Kradzież tożsamości została też wykorzystana przy okazji wspomnianej 
wcześniej konferencji entomologicznej, w której nazwisko naukowca zajmującego się 
patologią roślin, członka komitetu redakcyjnego czasopisma Plant Pathology & Micro-
biology, zostało wskazane jako nazwisko organizatora i wykładowcy fałszywej konfe-
rencji „Entomology-2013”. 

Uważa się, że we wszystkie cyberprzestępstwa zagrażające naukowcom   muszą 
być zaangażowane osoby dobrze znające świat nauki. Niewykluczone, że są to „od-
wróceni” pracownicy nauki lub byli pracownicy zatrudnieni w redakcjach czasopism. 
Zwykły haker czy drobny przestępca internetowy raczej nie jest w stanie, bez znajo-
mości reguł, wymagań uczelnianych, czy przyzwyczajeń naukowców działać  w śro-
dowisku naukowym. 

Wracając do pytania: Czy my – bibliotekarze możemy mieć swój udział w walce 
z cyberprzestępczością w świecie nauki? Oczywiście, że tak. Ujawnianie przestępczych 
praktyk, ostrzeganie i przedstawianie aktualnych strategii działania sprawców to naj-
ważniejsza i najbardziej efektywna forma postępowania. Na bibliotekach naukowych 
spoczywa konieczność prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej. Pracownicy bi-
bliotek, posiadając odpowiednią wiedzę i dostęp do wielu źródeł, powinni pomagać 
w weryfikowaniu wiarygodności czasopisma. Jest to zadanie nowe, któremu należy 
sprostać, bo przecież rolą bibliotek jest wspieranie środowiska naukowego macierzy-
stej uczelni.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wdrożyła, w celu ochro-
ny pracowników naukowych Uczelni przed działalnością cyberprzestępców,  następu-
jące działania:  

zamieszczono informację na ten temat na stronie internetowej biblioteki • 
zadeklarowano pomoc ze strony pracowników biblioteki w weryfikacji stron • 
internetowych czasopism zapraszających do publikowania
przedstawiono problem•  fałszywych czasopism w trakcie posiedzenia Rady Wy-
działu Lekarskiego
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umieszczono prezentację dotyczącą tematu na wszystkich•  wydziałowych stro-
nach internetowych Uczelni
włączono zagadnienia „fałszywych czasopism” do programu warsztatowych • 
oraz obowiązkowych zajęć  z „Podstaw informacji naukowej” dla studentów 
i doktorantów
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ROZPRaWa DOKTORSKa W BIBLIOTECE
(PO NOWELIZaCjaCH USTaWY O STOPNIaCH 

NaUKOWYCH I TYTULE NaUKOWYM …)

Mgr Bolesław Howorka
Poznań – UM

Abstract

The procedures associated with obtaining academic degrees are discussed in the Act on Academic 
Degrees and the Academic Title (consolidated text in Dz. U. 2014, item 1852; amended: Dz. U. 2015, 
item 249) and the decree on detailed procedures and conditions of conducting activities in the process of 
commencing a doctor degree conferral procedure (Dz. U. 2014, item 1383).

From October 1st, 2014, a doctoral dissertation must be a consecutive important scientific work of 
a person applying for a doctoral degree (art. 11 passage 2 of the act).

A university library, in the frame of its own statutory tasks, can provide free access to already publi-
shed works including doctoral dissertations; may, as well, provide these pieces for the purpose of research 
and cognitive aspects by means of terminals of the university computer system situated at the university 
area (art. 28 points: 1 and 3 of copyright law), only if these items are included in the collection of the li-
brary. It is not allowed, without the author’s permission, to transmit a copy of the doctoral dissertation to 
another library, including regional or any other digital library.

Streszczenie
O procedurach związanych z uzyskaniem stopni naukowych mówi ustawa o stopniach naukowych 

i tytule naukowym …  (j. t. w Dz. U. 2014, poz. 1852; zm. w Dz. U. 2015, poz. 249) oraz rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, … 
(Dz. U. 2014, poz. 1383).

Od 1 października 2014 r. rozprawa doktorska musi być kolejnym ważnym utworem naukowym osoby 
ubiegającej się o stopień doktora (art. 11 ust. 2 ustawy). 

Biblioteka uczelni może udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, utwory roz-
powszechnione, w tym także rozprawy doktorskie, może również udostępniać te egzemplarze dla celów 
badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek uczelnianego systemu informatycznego (ter-
minali) znajdujących się na jej terenie (art. 28 pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim), jeśli te egzemplarze 
wchodzą w skład zbiorów tej biblioteki. Nie wolno, bez zgody twórcy, przekazać egzemplarza rozprawy 
doktorskiej innej bibliotece, w tym także regionalnej lub innej bibliotece cyfrowej. 

Obowiązujące obecnie przepisy stanowiące o procedurach związanych z uzyska-
niem stopni naukowych, znowelizowana ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j. t. w Dz. 
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U. 2014, poz. 1852; zm. w Dz. U. 2015, poz. 249; zwana dalej „ustawą”) oraz roz-
porządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383; zwane dalej „rozporządzeniem”) nie miały więk-
szego wpływu na postępowanie związane z  gromadzeniem i udostępnianiem rozpraw 
doktorskich oraz publikacji stanowiących podstawę do dopuszczenia osoby posiadają-
cej stopień naukowy doktora do postępowania habilitacyjnego w bibliotekach uczelni 
i innych instytucji naukowych. 

Ale nastąpiła jedna ważna zmiana, o której bibliotekarzy, pracownicy bibliotek 
uczelni, powinni wiedzieć. Z dniem 1 października ub. r. zmieniły się wymagania od 
kandydata, od osoby, która zamierza się ubiegać o uzyskanie stopnia doktora. Jak dotąd 
często zdarzało się, że lekarze byli autorami tylko jednego utworu mającego charakter 
naukowy, rozprawy doktorskiej. A potem nie publikowali, nie tworzyli dalszych dzieł 
mających charakter naukowy. Obecnie rozprawa doktorska nie może być pierwszym 
(i dodać trzeba, co zdarza się, jedynym) utworem naukowy tej osoby. Art. 11 ust. 2 
ustawy1 stanowi obecnie, że: Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest po-
siadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej2 w formie książki lub co 
najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o za-
sięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki 
na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym spra-
wozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła 
artystycznego.

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach uczelni powinni znać wymienione wyżej 
dwa akty normatywne, a przede wszystkim, a przede wszystkim znać treść przepisów  
art. 13 ust. 1, 2 i 4 oraz 6 - 8 ustawy (postanowień dotyczące rozpraw doktorskich). 
Ważne są dla nas także postanowienia § 7 ust. 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia. 

I. Ustawa, w art. 13, stanowi:
Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieka promotora albo pod opieka 1. 
promotora i promotora pomocniczego, (…), powinna stanowić oryginalne roz-
wiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wy-
kazywać ogólna wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej 
lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej 
lub artystycznej.
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej 2. 
lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego 
tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w cza-
sopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauko 
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na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada wa-
runkom określonym w ust. 1.
…3. 
Rozprawę doktorska może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część 4. 
pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy 
opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowa-
niu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym 
w ust. 1.
…5. 
Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angiel-6. 
skim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszcze-
niem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy 
pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na 7. 
stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowa-
dzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się 
w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, 
a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy 
i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia 
doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji 
nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną infor-
macji niejawnych.
Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stro-8. 
nie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Ko-
misji3  w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

II. Rozporządzenie w § 7 ust. 3 stanowi:
Rada jednostki organizacyjnej4 albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki 

organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej 
lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym 
terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie 
jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również 
informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zaintereso-
wanym zapoznania się z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy 
doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej jednostki organizacyjnej. 

III. § 8 ust. 1 rozporządzenia brzmi następująco:
Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej albo 

komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora …
Nie ma wątpliwości, że rozprawa doktorska stanowi przejaw działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze jest ustalona w formie maszynopisu książki, książki wy-
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danej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego 
tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopi-
smach naukowych, jest utworem, przedmiotem prawa autorskiego. Z zacytowanych 
powyżej postanowień zaznaczonych tłustym drukiem wynika, że rozprawa doktorska 
jest, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego utworem rozpowszechnionym.5 Uza-
sadniony jest także pogląd, że rozprawa jest także utworem opublikowanym6. Spełnia 
ona wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim, 
musi być opublikowana, bowiem jest to koniczne, aby mogła być przedłożona jedno-
stce organizacyjne posiadającej uprawnienia do nadania stopnia naukowego doktora w 
kilku egzemplarzach. Obok tej jednostki uczelni (powinna ona otrzymać kilka egzem-
plarzy, m.in. do wyłożenia w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią 
stosownie do § 7 ust. 3 zdanie 2 i § 8 ust. 1 rozporządzenia; a więc musi być zwielo-
krotniona), promotora, muszą ją również otrzymać recenzenci. Z przepisów rozporzą-
dzenia wynikają wymaganie, aby rozprawa doktorska została udostępniona publicznie, 
a zezwolenie twórcy, osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego, doktoranta, 
na takie działania jest sprawą oczywistą, to zgoda na to jest warunkiem wszczęcia po-
stępowania. Rozprawa doktorska zostaje wiec rozpowszechniona, czego konsekwen-
cja jest możliwość użyczania jej przez bibliotekę osobom upoważnionym przepisami 
regulaminu określającego  zasady i warunki korzystania ze zbiorów biblioteki (art. 
14 ust. 4 ustawy o bibliotekach; art. 28 ustawy o prawie autorskim). Nie ma przecież 
wątpliwości, że osoba, która chce uzyskać stopień naukowy musi wyrazić zgodę na 
postępowanie określone przez przepisy ustawy i rozporządzenia, ale także (co dla nas, 
bibliotekarzy jest bardzo ważne) przepisami wewnętrznymi jednostki organizacyjnej 
– regulaminu. W uczelni musi  obowiązywać regulamin studiów doktorancki, to jest 
wymóg ustawowy; ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 196 ust. 6 stanowi: 
Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz 
w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich. Regulamin uchwa-
la w uczelni senat, a jednostce naukowej – rada naukowa, co niemniej na pięć miesięcy 
przed rozpoczęciem zajęć. [Do uchwalenia regulaminu stosuje się odpowiednio przepis 
art. 161 i 162) (to przepisy dotyczące regulaminu studiów, nieistotne, zdaniem autora, 
dla spraw poruszanych w tym tekście)]. 

Jak wiadomo, w uczelni obowiązują różne wewnętrzne akty normatywne (statut, 
regulaminy, zarządzenia rektora  i inne). Część z nich stanowiona jest obowiązkowo, w 
oparciu o przepisy ustaw, przede wszystkim Prawa o szkolnictwie wyższym. Do tych 
obowiązkowych należy m.in. - statut uczelni (art. 17), - regulamin studiów (art. 160), 
- wspomniany wyżej regulamin studiów doktoranckich (art. 196 ust. 6), - regulamin 
pracy, (art. 104 Kodeksu pracy), - regulamin organizacyjny biblioteki 7 (art. 12 ustawy 
o bibliotekach ) i -  - regulamin określający zasady i warunki korzystania z biblioteki 
(art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach). Inne regulaminy wewnętrzne stanowią o proce-
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durach, określają zasady postępowania w toku realizacji zadań jednostki organizacyj-
nej, mówią o innych, pozaregulaminowych prawach i obowiązkach destynatariuszy 
oraz organów jednostki wobec tych użytkowników bądź też pracowników, związanych 
z określonym postępowaniem, z działalnością uczelni, jednostki organizacyjnej.

Regulaminy wewnętrzne z zasady mają umocowanie w przepisach ustawowych, 
często nie są także przepisami wykonawczymi do przepisów ustawowych do postano-
wień statutowych, ale ich postanowienia tych aktów wewnętrznych muszą być zgodne 
z tymi przepisami. Są potrzebne i bardzo ważne - regulują różne sposoby postępowania 
w istotnych sprawach, różne materie. 

Regulaminy wewnętrzne mogą w szczególności nakładać na podporządkowane or-
gany i jednostki organizacyjne określone obowiązki, ale mogą też być to akty interpre-
tacyjne, a więc nakładające na podporządkowanych adresatów obowiązek stosowania 
określonych sposobów wykładni przepisów prawa.

Cechą charakterystyczną aktów wewnętrznych jest ich szczególny krąg adresatów. 
Wyraźnie podkreślić należy, że mogą one być kierowane jedynie do podmiotów pod-
porządkowanych organizacyjnie i służbowo organowi wydającemu dany akt. Aktami 
tymi nie można regulować praw i obowiązków obywateli, osób prawnych i ich orga-
nizacji, o ile nie znajdują się oni w zależności organizacyjnej lub służbowej od organu 
wydającego dany akt8. Taki regulamin musi m. in. określać jakie są obowiązki jednost-
ki organizacyjnej, jak też do czego zobowiązana jest osoba ubiegająca się o nadanie jej 
stopnia naukowego.

Ustawa o prawie autorskim stanowi, że szczególne prawa ma uczelnia do rozprawy 
doktorskiej swojego pracownika, jeśli jest to utwór, który został stworzony w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Uczelnia może (bez odrębnego wyna-
grodzenia), korzystać z materiału naukowego zawartego w takim utworze oraz udo-
stępniać ten utwór osobom trzecim, ale tylko wtedy, jeżeli to wynika z uzgodnionego 
przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie (art. 14 ust. 2 ustawy o pra-
wie autorskim). Jest to bardzo ważne, bowiem z przepisów tych wynika, że udostęp-
nienie rozprawy stworzonej w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 
z instytucją naukową (chociaż umowa o pracę może stanowić inaczej) osobom trzecim, 
m.in. także innym bibliotekom, wymaga zgody twórcy (musi to wynikać z uzgodnione-
go przeznaczenia utworu lub z postanowień umowy). Takie zasady obowiązują w sto-
sunkach między pracodawcą (instytucją naukową) a jej pracownikiem (niezależnie od 
tego, jakie stanowisko w tej instytucji zajmuje), który jest twórca utworu naukowego 
powstałego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Jeśli takie zasady 
obowiązują w instytucji naukowej, m.in. w uczelni, to należy uznać za oczywiste, że 
także doktoranci, którzy nie są pracownikami uczelni, muszą wyrazić zgodę na włącze-
nie ich rozprawy doktorskiej do zbiorów biblioteki, a także na przekazanie tego utworu 
(darowanie) innym, zewnętrznym jednostkom organizacyjnym.
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Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doktorant musi podporządkować 
się przepisom regulaminu wewnętrznego obowiązującego w uczelni. Jest zakładem 
publicznym, a osoba, która zamierza korzystać ze świadczonych przez nią ustawo-
wo, statutowo zakreślonych zadań (usług), musi zobowiązać się do przestrzegania sta-
nowionych przez jej organy przepisów wewnętrznych. M.in. osoba, która zamierza 
„doktoryzować się” musi uzyskać status destynatariusza (użytkownika) państwowej 
jednostki organizacyjnej – zakładu publicznego uprawnionego do nadawania stopni 
naukowych. Uzyskanie takiego statusu to poddanie się „władztwu zakładowemu”, 
którego konsekwencją jest respektowania postanowień regulaminów obowiązujących 
w tej jednostce.  Problematyce zwianej ze statusem zakładów publicznych, z uprawnie-
niami organów tych zakładów oraz ze statusem użytkownika znajdą osoby zaintereso-
wane w mojej książce Bibliotekarz i prawo9. 

Doktorant rozpoczynając postępowanie związane z uzyskaniem przez niego stopnia 
naukowego musi nie tylko znać przepisy regulaminu wewnętrznego określającego spo-
sób postępowania o nadanie stopnia naukowego, ale także zobowiązać się, że podpo-
rządkuje się zapisanym w nich zasadom, złożyć odpowiednie pisemne oświadczenie. 
Odwołują się tu do przepisów kodeksu cywilnego (Dział II. Zawarcie umowy. Art. 66 i 
nast.) trzeba wskazać, że jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadania 
stopnia naukowego musi złożyć w jakieś formie oświadczenie – ofertę. Taką najlepsza 
ofertą jest przekazanie doktorantowi regulaminu, w którym znajdą się przepisy stano-
wiące o prawach i obowiązkach doktoranta, o postępowaniu związanym z uzyskaniem 
stopnia naukowego doktora. W takim regulaminie muszą się znaleźć postanowienia 
mówiące o obowiązku doktoranta złożenia, w określonej liczbie, egzemplarzy rozpra-
wy doktorskiej, z jednoczesną informacją o przeznaczeniu tych egzemplarzy, a dokto-
rant musi na tą ofertę odpowiedzieć, zaakceptować wymienione w niej warunki (złożyć 
stosowne oświadczenie, zobowiązanie, że przyjmuje te warunki, zgadza się na nie, że 
się do nich zastosuje). 

W regulaminie wewnętrznym, przedkładanym doktorantowi, muszą się znaleźć  
m.in. postanowienia mówiące w jakiej liczbie egzemplarzy musi być złożona rozpra-
wa doktorska, a także informacja, jakie będzie przeznaczenie poszczególnych egzem-
plarzy, że co najmniej jeden z egzemplarzy zostanie włączony do zbiorów biblioteki 
uczelni. Doktorant musi nie tylko wiedzieć, ale także zaakceptować to, że egzempla-
rze, które znajdą się w zbiorach bibliotecznych będą (jako utwory opublikowane, a co 
najmniej rozpowszechnione) nie tylko udostępniane prezencyjnie (jeśli takie są „sta-
tutowe” zadania biblioteki uczelni), ale także udostępniane dla celów badawczych lub 
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znaj-
dujących się na terenie uczelni, stosownie do przepisów art. 28 ustawy o prawie au-
torskim10. Także zgody doktoranta wymaga przekazanie egzemplarza innej bibliotece, 
włączenie tego utworu do zbiorów innej biblioteki. Twierdzenie, że jest to konieczne 
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opiera się nie tylko na przepisach art. 17 ustawy o prawie autorskim (Jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej11, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozpo-
rządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzysta-
nie z utworu)12 ale także na art. 41 ust. 2 tej ustawy (Umowa o przeniesienie autorskich 
praw  majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, obejmuje pola eksploatacji 
wyraźnie w niej wymienione13). Twórca ma prawo wiedzieć, co się dzieje ze złożonymi 
przez niego egzemplarzami rozprawy doktorskiej, musi wyrazić zgodę na określony 
sposób korzystania z jego utworu.

Jego zgoda jest niezbędna,  wynika to przede wszystkim z wspomnianych tu, wy-
żej, uprawnień twórcy (monopol autorski - art. 17 ustawy o pr. aut.). W przepisach 
ustawy o stopniach naukowych, jak również rozporządzenia wykonawczego nie ma 
mowy o prawie biblioteki do włączenia rozprawy doktorskiej do jej zbiorów i dopie-
ro oświadczenie doktoranta pozwoli na włączenie do zbiorów biblioteki egzemplarza 
rozprawy doktorskiej, na korzystanie w pełni z licencji zapisanej w art. 28 ustawy o pr. 
aut. (w pełni, gdyż pkt 1 nie zawiera wymogu, aby  udostępnianie – w ramach zadań 
statutowych biblioteki – dotyczyło wyłącznie dzieł znajdujących się w jej zbiorach, 
możliwe jest udostępnianie egzemplarzy uzyskanych m. in. w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych, a pkt 3 tego artykułu wyraźnie stanowi o udostępnianiu zbiorów 
– należy domniemywać14, że chodzi tu o zbiory biblioteki „udostępniającej”). 

Pojęcie „udostępnianie” jest równoznaczne z pojęciem „użyczenie”. Art. 710 K. 
c. stanowi: Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, 
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym 
celu rzeczy. Bezpłatne, to wynika także z art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o bibliotekach. 
O użyczeniu mówi także ustawa o prawie autorskim15. O problemie bezpłatności usług 
bibliotecznych mówi również  motyw 11 dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz 
niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej 
(wersja ujednolicona)16. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że jeżeli zamierzeniem organów jednostki organizacyj-
nej jest udostępnianie rozprawy poza systemem informatycznym uczelni, np. w syste-
mie informatycznym regionalnej biblioteki cyfrowej,  twórca musi na takie działania 
wyrazić zgodę; przekazanie utworu bez zgody autora naruszyłoby jego prawa wynika-
jące w art. 17, a także z art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim. Także, z tych samych 
powodów, bez zgody doktoranta nie można udostępnić utworu innym bibliotekom17. 
W sytuacji, kiedy uczelnia, za zgodą autora, legalnie, przekaże egzemplarz innej bi-
bliotece18 może ona włączyć ten utwór do swoich zbiorów i korzystać z licencji, o któ-
rej mowa w art. 28 ustawy o prawie autorskim.

Nie wolno także zapomnieć o zobowiązaniach uczelni, biblioteki, wynikających 
z art. 35 ustawy o prawie autorskim: Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego 
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korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. (Podkreśl. BH). Godzenie 
w słuszne interesy twórcy to m.in. niezgodne z jego intencjami (bez jego zgody), dzia-
łania przekraczające zakres udzielonego przez niego upoważnienia do dysponowania 
egzemplarzem. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że doktorant jest twórcą (art. 8 ustawy 
o prawie autorskim), i to jemu przysługują wszelkie przewidziane przez ustawę prawa 
autorskie, tak osobiste, jak i majątkowe. Ma on pełne prawo do dalszego korzystania 
z utworu, jego monopol autorski pozostaje nienaruszony. Jedyne ograniczenia tego 
prawa muszą wynikać z przepisów bądź opierać się na zgodzie autora, m.in. na akcep-
tacji warunków zapisanych we wspomnianym wyżej regulaminie bądź w stosownym 
oświadczeniu doktoranta19. Ale jednocześnie twórca odpowiada za każdą dalszą swoją 
decyzję, za każdą sytuację, która może  powstać w wyniku niewłaściwego korzystania 
i rozporządzania utworem przez niego.

Uczelnia, w której przeprowadzany jest przewód doktorski nie nabywa praw mająt-
kowych do utworu20, status egzemplarza rozprawy doktorskiej, który legalnie znalazł 
się w zbiorach bibliotecznych jest w zasadzie taki sam, jak każdej innej pozycji nabytej 
przez bibliotekę. Rozważając problem praw współautorów utworu – pracy zbiorowej, 
którego wyodrębnione część stanowi rozprawę autorską, trzeba zacytować § 5 ust. 3 
rozporządzenia, który mówi, że: W przepadku gdy rozprawę doktorską stanowi sa-
modzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie 
wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej 
powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przy-
padku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na 
zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia,21.

Włączenie rozprawy doktorskiej, za zgodą twórcy, do zbiorów biblioteki, nie po-
winno tworzyć negatywnych konsekwencji dla tej instytucji, nie może być powodem 
pretensji osób trzecich, m.in. współautorów  pracy zbiorowej. Ich ewentualne preten-
sje, które nie są związane z przekroczeniem przez bibliotekę zakresu udzielonego przez 
twórcę zezwolenia (vide: oświadczenie) mogą być kierowane tylko do doktoranta. 
Również wszelkie problemy z ewentualnym wydawcą utworu musi rozwiązać twórca, 
jako osoba której przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich polach eksploatacji.

Reasumując:
Biblioteka uczelni może udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich dokładnie 1. 
określonych zadań statutowych, rozprawy doktorskie, ponieważ są to utwory 
rozpowszechnione, a także opublikowane22; może także udostępniać egzempla-
rze wszystkich utworów (a więc także rozpraw doktorskich), wchodzących w 
skład jej zbiorów - dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem 
końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie 
tych jednostek (art. 28 pkt 1 i 3 ustawy o prawie autorskim).
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Rozprawy doktorskie mogą być przekazywane przez odpowiednią jednostkę 2. 
organizacyjną do zbiorów biblioteki uczelni zgodnie z postanowieniami regu-
laminu wewnętrznego stanowiącego o procedurach związanych z nabywaniem 
stopnia naukowego doktora, postanowieniami mówiącymi o obowiązku ak-
ceptacji tych działań (przez złożenie oświadczenia) przez doktoranta – autora 
rozprawy. Autor musi być także zobowiązany do dopełnienia wszelkich for-
malności w sytuacji, kiedy rozprawa stanowi część pracy zbiorowej (§ 5 ust. 3 
rozporządzenia).
Udostępnianie rozpraw doktorskich musi być statutowym zadaniem biblioteki 3. 
i  odbywać się na zasadach i w sposób określony w regulaminie zakładowym 
(art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach).
Stanowiąc regulaminy biblioteczne trzeba zawsze mieć na uwadze postanowie-4. 
nia mówiące, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu 
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia 
za korzystanie z utworu (art. 17 i 35 ustawy o prawie autorskim). Ani bibliote-
ka, ani organ decydujący o nadaniu stopnia doktora nie mają prawa ograniczyć 
autorskich praw majątkowych twórcy, korzystać z utworu w zakresie nie wy-
nikającym z procedury nadania stopnia naukowego. Tylko twórca może upo-
ważnić inne osoby do korzystania z utworu określając jednocześnie zakres tego 
korzystania. Nikt, bez zgody twórcy lub bez zgody osoby przez twórcę w jaki-
kolwiek sposób upoważnionej do dysponowania jego prawami majątkowymi, 
nie może nimi rozporządzać. W demokratycznym państwie prawnym twórcy 
wolno ze swoim prawem czynić wszystko, co nie zostało mu w sposób wyraźny 
aktami normatywnymi zakazane, co nie jest sprzeczne ze społeczno - gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego (art. 
5 k. c.). Prawo autorskie nie ogranicza praw autora rozprawy doktorskiej do 
swobodnego korzystania z utworu oraz do rozporządzania nim na wszystkich 
polach eksploatacji.
Nie wolno, bez zgody twórcy, przekazać egzemplarza rozprawy doktorskiej, 5. 
zarówno w formie maszynopisu książki lub książki, jak też  w wersji elektro-
nicznej - innej bibliotece, w tym także regionalnej lub innej bibliotece cyfro-
wej. Inne biblioteki, które pozyskały do swoich zbiorów egzemplarze rozpraw 
doktorskich zgodnie z przepisami prawa autorskiego, mogą korzystać z licencji, 
o której stanowi art. 28  ustawy o prawie autorskim, tzn. udostępniać te egzem-
plarze nieodpłatnie, o ile mieści się to w zakresie ich zadań statutowych, jak też 
mogą udostępniać te egzemplarze dla celów badawczych lub poznawczych za 
pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących 
się na terenie tych jednostek. 
W sytuacji, kiedy z uzasadnionych powodów rozprawa doktorska nie może być 6. 
włączona do zbiorów biblioteki (przede wszystkim w sytuacji, o której mowa 



132 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

w art. 12 ust. 7 zdanie 4 ustawy) powinna być potraktowana jako materiał ar-
chiwalny i przechowywana w archiwum uczelni, odpowiednio zabezpieczona. 
Może ona być udostępniane osobom trzecim tylko w wyjątkowych, uzasadnio-
nych wypadkach za zezwoleniem rektora (art. 36 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach). Natomiast w innych sytuacjach nie powinno docho-
dzić do odmowy twórcy przekazania rozprawy do zbiorów bibliotecznych, a co 
za tym dalej idzie, do udostępniania na warunkach określonych w regulaminie 
biblioteki, zgodnie z art. 28 ustawy o prawie autorskim. Tego rodzaju odmowa 
nasuwa podejrzenie, że rozprawa może być np. plagiatem lub że twórca dopu-
ścił się jakiejś nierzetelności (uważam, że odmowa powinna być uzasadniona).
Jeśli rozprawa doktorska stanowi samodzielną i wyodrębnioną część pracy 7. 
zbiorowej. doktorant zobowiązany jest do przedłożenia organowi jednostki or-
ganizacyjnej, o której jest mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oświadczeń wszystkich 
współautorów tego zbiorowego utworu, z których wynikać będzie, jaki jest ich 
indywidualny wkład w jego powstanie. Złożenie tych oświadczeń powinno być 
odnotowane w oświadczeniu doktoranta, o którym jest mowa w tym tekście, 
wraz ze stwierdzeniem, że współautorzy  nie zgłosili uzasadnionych zastrzeżeń 
odnoszących się do włączenia utworu do zbiorów biblioteki.
Na koniec jeszcze jedna uwaga autora referatu: autor rozprawy autorskiej, któ-8. 
ry przekazuje swój utwór wydawcy, do publikacji, powinien (to nie wynika 
z przepisów, ale powinno być dobrym obyczajem) w podtytule bądź w przypisie 
lub na rewersie karty tytułowej, zaznaczyć, że artykuł / książka itp. jest jego 
rozprawą doktorską i poinformować, kto był promotorem sprawującym opiekę 
naukową nad jego przewodem.

1 Cytowane przepisy zostały wprowadzone art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1198) i obowiązują od dnia 
1 października 2014 r.

2 Wyjaśnienie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej zamieszczone na stronach Komisji – odpowiedź na 
pytanie: Jakie powinny być spełnione warunki, aby można było uznać elektroniczną wersję publikacji, za 
spełniającą wymóg opublikowania? Odpowiedź: Centralna Komisja gotowa jest uznać, że - publikacje, 
które zostały przyjęte do druku i mają status oczekujących (po wcześniejszym zakwalifikowaniu ich np. 
przez redakcję naukową wydawnictwa), posiadają identyfikację elektroniczną DOI i w niezmienionej treści 
zostaną opublikowane oraz, że od tego momentu mogą być cytowane - spełniają wymóg ustawowy opubli-
kowania (tzn. zostały oddane do rozpowszechnienia i mogą podlegać kontroli społecznej).

3 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
4 Art. 4 pkt 3 ustawy stanowi, że przez określenie „jednostka organizacyjna” należy rozumieć wydział, 

inną jednostkę organizacyjna szkoły wyższej, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badaw-
czy albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5 Art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim stanowi: utworem rozpowszechnionym jest utwór, który 
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za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie;. Stosownie do § 7 ust. 3 i § 8 
ust. 1  rozprawa doktorska musi być złożona w określonym miejscu celem umożliwienia zainteresowanym 
osobom możliwości zapoznania się z nią, a następnie  jest przedmiotem postępowania na otwartym posie-
dzeniu rady jednostki organizacyjnej …, jest więc to utwór udostępniony publicznie.

6 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim brzmi następująco: utworem opublikowanym jest utwór, 
który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicz-
nie;. Rozprawa musi być złożona w kilku egzemplarzach, a więc wymaga zwielokrotnienia.

7 To bardzo ważny regulamin, musi być stanowiony w oparciu o delegację zapisana w statucie uczelni, 
musi mieć rangę przepisów statutowych, bowiem z niego wynika prawo biblioteki uczelnianej do korzy-
stania z licencji ustawowych o dozwolonym użytku chronionych utworów (art. 28 pkt 1 pr. aut).

8 Ochendowski  Eugeniusz. Prawo administracyjne. Część ogólna. Wydanie VIII – zaktualizowane, 
Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 142 – 143.

9 Howorka Bolesław: Bibliotekarz i prawo. Podstawowe informacje o prawie dla pracowników biblio-
tek. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2010, a. 173-184.

10 Z wyjaśnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1996 r., zn. DPA.024/267/96 (biblioteki):  
(…) Uprawnienia wynikające z art. 28 pr. aut. przysługują jedynie podmiotom w nim wymienionym, tj. 
bibliotekom, archiwom oraz szkołom i tylko one mogą z nich korzystać. Ustawodawca stawia tylko jeden 
warunek, aby statutowym zadaniem każdego z nich było nieodpłatne wypożyczanie egzemplarzy utworów 
opublikowanych oraz gromadzenie zbiorów. Inne okoliczności, odnoszące się do formy organizacyjnej 
prowadzonej działalności, nie mają wpływu na to, że dana jednostka będzie lub nie korzystać z wyżej wy-
mienionych uprawnień. (…) (podkreśl. BH).

11 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, … Z przepisów wykonawczych do ustawy – z rozporządzenia  (§7 
ust. 3 i w § 8 ust. 1) wyraźnie wynika, że rozprawa doktorska musi być nie tylko utworem rozpowszech-
nionym, a także opublikowanym.

12 Jedynie streszczenie rozprawy doktorskiej, zgodnie z art. 13 ust. 7 i 8 ustawy o stopniach naukowych 
… (zacytowanymi w tym tekście), szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód 
doktorski ma obowiązek ustawowy zamieszczenia na własnej stronie internetowej (łącznie z recenzjami). 
Zarówno streszczenie rozprawy, jak i recenzje są później publikowane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej.

13 Wg art. 50 ustawy o pr. aut.: Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:   (…)    2) w za-
kresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy. Trzeba także pamiętać o ty, że: Jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw do utworu. 
Tak stanowi art. 52 ust. 1 ustawy o pr. aut.

14 Tak, jak każde domniemanie, może ono być obalone, jeśli zostanie udowodnione, że jest błędne lub 
bezpodstawne.

15 Art. 6 ust. 1: 8) użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzy-
stania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej;

16 Motyw 11 dyrektywy 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie 
własności intelektualnej (wersja ujednolicona): W przypadku pobierania przy użyczeniu przez instytucję 
dostępną dla publiczności opłaty, której wartość nie przekracza kwoty niezbędnej dla pokrycia kosztów 
obsługi instytucji, nie mamy do czynienia z wykorzystaniem w celach bezpośrednio lub pośrednio gospo-
darczych lub handlowych w rozumieniu niniejszej dyrektywy; dyrektywa ta w art. 2 ust. 1 zdefiniowała 
m.in. pojęcia: a) „najem” oznacza ograniczone czasowo przekazanie do korzystania w celach bezpośred-
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nio lub pośrednio gospodarczych lub handlowych; b): „użyczenie” oznacza ograniczone czasowe przeka-
zanie do korzystanie niesłużącego celom bezpośrednio lub pośrednio gospodarczym lub handlowym kiedy 
jest to dokonywane przez instytucje dostępne dla publiczności;. 

17 Należy, przy okazji, przypomnieć, że nie ma obecnie bibliotek centralnych, nie obowiązują przepisy, 
na podstawie których statuowano te biblioteki, dawno nie obowiązuje zarządzenie z dnia 26 kwietnia 
1979 r. w sprawie ustalenia zasad i planu specjalizacji zbiorów bibliotecznych oraz wyznaczania bibliotek 
centralnych i określenia ich zadań, uchylona została także podstawa stanowienia tego zarządzenia, ustawa 
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach. Dawno zapomnieliśmy o CINTE, o uchwale nr 35 Rady Mini-
strów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

18 Uważam, że przekazanie egzemplarza innej jednostce organizacyjnej stanowić będzie darowiznę, co 
może się łączyć z innymi problemami, m. in. podatkowymi (np.: art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług ogł. w Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami). Dodam tu, 
że niejasny byłby dla mnie powód, podstawa prawna, takiej darowizny; nie ma podstaw do żądania, aby 
uczelnia, która jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych 
w ustawie (ustawa Prawo szkolnictwie wyższym, art. 4 ust. 1) miała obowiązek wykonać polecenia innej 
jednostki organizacyjnej, w tych sprawach; nawet polecenia właściwego ministra sprawującego nadzór nad 
jej działalnością muszą mieć podstawę prawną. Podstawę takiej darowizny może jedynie stanowić prośba 
zainteresowanej biblioteki skierowana do uczelni, innej jednostki organizacyjnej oraz zgoda twórcy.

19 Przykładem takiego oświadczenia jest tekst zaprezentowanym w artykule R. Birskiej i A. Śmiechow-
skiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt.: Jakim skalpelem przecinać prawno-autorski węzeł 
gordyjski? Rozwiązywanie problemów z pozyskiwaniem współczesnych utworów do bibliotek cyfrowych 
na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Forum Bibliotek Medycznych 
2013, Nr 2, 457-458. Uważam, że tekst tego artykułu jest bardzo ważny i powinien być znany zaintereso-
wanym osobom, przede wszystkim bibliotekarzom. 

20 Art. 52 ust. 1 ustawy o prawie autorskim: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności 
egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

21 Dobrze by było, gdyby w oświadczeniu tym znalazło się stwierdzenie, że współautorzy wiedzą, iż 
część wspomnianej pracy zbiorowej stanowi rozprawę doktorską i że utwór ten znajdzie się w zbiorach 
biblioteki uczelni – jednostki organizacyjnej nadającej stopień naukowy.

22 Biblioteka może udostępniać, prezencyjnie, także te egzemplarze, które nie są w jej zbiorach, ale 
zostały złożone w archiwum uczelni (w bibliotece głównej może być wydzielony magazyn – „filia archi-
wum uczelni”, w którym gromadzone będą rozprawy doktorskie; podstawą udostępniania tych utworów 
w czytelni biblioteki musi być zezwolenie rektora (art. 35 ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach, j. t. w Dz. U. 2011, Nr 123, poz. 698) i ewentualnie także otrzymane rozprawy w ramach 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 
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Abstract

It is necessary to collect and analyze library statistics in order to effectively manage the library and 
promote its services. Every year all libraries are required to fill Central Statistical Office of Poland decla-
rations and to prepare different types of reports, among others things periodic reports in accordance with 
instructions of university superiors. Collected statistical data have the big influence on the decisions made 
by managers at various levels, i.e. at the level of heads of departments, library director or the university 
authorities.

The aim of this paper is to present and discuss the computer program, made and implemented in 2010 
at the Main Library of the Medical University of Gdańsk, for collecting the statistical data. We have also 
tried to answer how the Statistical panel is used in the process of library management.

Streszczenie

Do efektywnego zarządzania biblioteką oraz skutecznej promocji świadczonych usług niezbędne jest 
gromadzenie i analizowanie statystyk bibliotecznych. Wszystkie biblioteki są zobowiązane do corocznego 
wypełniania arkuszy GUS, sporządzania okresowych sprawozdań według zaleceń oraz zarządzeń swoich 
zwierzchników i przygotowywania różnego typu zestawień. Gromadzone dane statystyczne są jednym 
z elementów oceny przy podejmowaniu decyzji przez zarządzających różnego szczebla, tj. na poziomie 
kierowników oddziałów, dyrektora biblioteki czy też władz uczelni.

Celem referatu jest przedstawienie i omówienie autorskiego programu do gromadzenia danych sta-
tystycznych, powstałego i wdrożonego w 2010 roku w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Podjęto również próbę oceny, w jakim stopniu Panel statystyczny jest wykorzystywany 
w procesie zarządzania biblioteką.
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Biblioteki, jako organizacje otwarte, nieustannie muszą dostosowywać się do dy-
namicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników, a nierzadko wręcz 
je wyprzedzać1. Efektywne funkcjonowanie bibliotek możliwe jest dzięki właściwym 
procesom zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy oparte 
na wiedzy o posiadanym potencjale ludzkim, rzeczowym, informacyjnym i finansowym.

Mimo, iż biblioteki są instytucjami niedochodowymi, których zyski mierzalne są 
głównie w sferze niematerialnej, nie zwalnia ich to z obowiązku monitorowania i oce-
ny skuteczności podejmowanych działań oraz racjonalnego i efektywnego wykorzy-
stywania swoich zasobów.2 Do zarządzania w zakresie tych działań ogromnie pomocna 
jest statystyka biblioteczna, która dostarcza konkretnych danych, wykorzystywanych 
do sporządzania m.in. różnorodnych zestawień, okresowych sprawozdań na potrzeby 
własne i zwierzchników, a w skali ogólnokrajowej niezbędnych do corocznego wypeł-
niania formularza GUS K-03.

Cenną inicjatywą jest również ogólnopolski projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek 
(AFB), którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi syste-
matycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych 
na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w ob-
rębie poszczególnych typów bibliotek, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadcze-
nia bibliotek zagranicznych. AFB jest kontynuacją m.in. projektu Analiza Funkcjonowania 
Bibliotek Naukowych (AFBN) realizowanego od 2001 roku przez biblioteki naukowe.3 
W roku 2013 uczestniczyło w nim 9 bibliotek medycznych, w tym od roku 2006 Biblioteka 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dane statystyczne są gromadzone na zasadzie do-
browolności w postaci corocznie wypełnianych ankiet elektronicznych, które są następnie 
analizowane przez specjalny program automatycznie obliczający wskaźniki. 

Statystyka biblioteczna a standardy

Biblioteki wykorzystują wskaźniki funkcjonowania przede wszystkim do zarządzania we-
wnętrznego, aby zdobyć szczegółową wiedzę o efektach ponoszonych nakładów, o mocnych 
i słabych stronach wykonywanych usług. Jeśli takie same wskaźniki są stosowane regularnie 
przez kolejne lata, to możliwe jest rozpoznawanie zmian i śledzenie konsekwencji podejmowa-
nych decyzji, w celu podnoszenia jakości i efektywności. Jednak wyniki pomiaru wydajności 
w pojedynczej bibliotece mogą być trudne do interpretacji, natomiast mogą one nabrać znacze-
nia, jeśli zostaną porównane z wynikami innych bibliotek tego samego typu.

1Maja Wojciechowska: Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa. 2006 s. 36, 125
2Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej.Warszawa 2013 s.589
3Analiza Funkcjonowania Bibliotek: http://afb.sbp.pl/o-projekcie,informacje-ogolne [dostęp 

16.VIII.2015]
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Porównanie wyników będzie możliwe, jeśli zostaną spełnione następujące kryteria4:
biblioteki powinny mieć podobną strukturę i użytkowników• 
wszystkie dane powinny być zebrane w ten sam sposób• 
biblioteki muszą używać tych samych metod gromadzenia danych i obliczania • 
wyników.

Dlatego też zaleca się stosowanie podstawowych standardów w zakresie statystyki 
bibliotecznej i badania funkcjonalności. Jest ich wiele na świecie, ujętych w postaci 
następujących norm międzynarodowych. Oto najważniejsze z nich: ISO 2789:2013 
Information and documentation - International library statistics.- jest to najnowsza edy-
cja normy nt. statystyki bibliotecznej. Ostatnia polska edycja z 2005 r. (Informacja 
i dokumentacja - Międzynarodowa statystyka biblioteczna) została wycofana. Można 
ją w dalszym ciągu stosować, ale brakuje w niej wielu zagadnień związanych z dzi-
siejszym funkcjonowaniem bibliotek, tj. korzystaniem ze zbiorów i usług elektronicz-
nych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) dokonało przetłumaczenia edycji 
z 2013 r. i wystąpiło do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) o jej ustano-
wienie5. Według harmonogramu prac PKN publikacja tej normy jest zaplanowana na 
miesiąc maj 2016 r.6 

Wspomniana norma określa wspólne zasady gromadzenia i prezentowania danych 
statystycznych, dotyczących usług bibliotecznych i informacyjnych, dla zapewnie-
nia porównywalności danych w skali międzynarodowej i wspierania dobrych praktyk 
w zakresie ich wykorzystania w procesie zarządzania bibliotekami.

ISO 11620:2014 Information and documentation - Library performance indicators 
(Informacja i dokumentacja - Wskaźniki funkcjonalności bibliotek) zawiera szczegó-
łowo opisane różnego typu wskaźniki statystyczne, omawia wykorzystanie i zasady 
ich wyboru do badań oraz ograniczenia w stosowaniu. Wykaz wskaźników zawartych 
w normie daje możliwość selektywnego ich wykorzystania w zależności od aktualnych 
warunków działania bibliotek7. ISO 11620: 2014 ma zastosowanie do wszystkich typów 
bibliotek. Według tej normy wskaźniki mają służyć przede wszystkim do wewnętrznej 

4Roswitha Pol l : Benchamarking in the form of performance indicator and Balanced Scorecard. W: Li-
brary statistics for the twenty-first century world: proceeding of the conference held in Montréal on 18-19 
August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project Ed. by Heaney, Michael., Berlin, Boston: K. 
G. Saur., 2009, s. 62, http://www.degruyter.com/view/product/41428 [dostęp 29 XII 2015]

5Lidia Derfer t -Wolf :  Statystyka biblioteczna w normach międzynarodowych – co nowego?, Labib: 
https://labib.pl/inspiracja/pokaz/583/ [dostęp 14 VIII 2015]

6Polski Komitet Normalizacyjny, Harmonogram prPN-ISO 2789P, https://pzn.pkn.pl/kt/standard/plan/
wp/9010933951 [dostęp 29 VIII 2015]

7Lidia Derfer t -Wolf :  Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe, 
krajowe i sprawozdawczość GUS W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach: V Konferencja Bi-
blioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów, 13-15 czerwca 2012 r.: materiały konferencyjne, Biblioteka 
Politechniki Łódzkiej. Łódź 2012 s. 29
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samooceny biblioteki poprzez porównywanie ich w określonych przedziałach czaso-
wych, ale można je również wykorzystać do porównań pomiędzy bibliotekami.

W normie tej zaproponowano ujednolicone metody i sposoby podejścia do pomiaru 
funkcjonalności zarówno zasobów bibliotecznych, jak i wykonanych usług Polskie tłu-
maczenie ustanowione przez PKN to PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja 
- Wskaźniki funkcjonalności bibliotek - dotyczy edycji ISO 11620:2008.

ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures 
for assessing the impact of Libraries (Informacja i dokumentacja -Metody i procedury 
oceny wpływu bibliotek)

- przedstawia metody i procedury oceny wpływu bibliotek w odniesieniu do:
indywidualnych użytkowników1. , m.in. na: 

- podwyższenie poziomu określonych umiejętności, 
- zmiany postaw i zachowań,  
- odnoszenie  sukcesów w kształceniu i pracy zawodowej;
obsługiwanej populacji, jak również do całego społeczeństwa2. , m.in. na: 

- integrację społeczności, 
- swobodny dostęp do informacji, 
- edukację na wszystkich poziomach wiedzy, 
- rozwój kultury w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym. 

Wskazane metody to przede wszystkim: badania ankietowe, analiza statystyk i ob-
serwacje, z możliwością wykorzystania8:

- do planowania strategicznego w procesie zarządzania jakością biblioteki, 
- dla ułatwienia porównań oddziaływania biblioteki w czasie i pomiędzy biblio-
tekami podobnego typu,

- do promowania roli i wartości bibliotek dla nauki, edukacji i kultury, życia 
społecznego i gospodarczego 

Przy wielopłaszczyznowej ocenie działalności bibliotek użyteczne są również jesz-
cze inne normy – raporty techniczne9:

ISO/TR 28118:2009 Information and documentation -- Performance indicators for 
national libraries (Informacja i dokumentacja - wskaźniki funkcjonowania dla bibliotek 
narodowych): 

- określa wskaźniki efektywności dla bibliotek narodowych, jak również ma zasto-
sowanie w bibliotekach realizujących zadania regionalne, gdyż wiele aspektów oceny 
jest zbieżnych dla jednych i drugich. 

8Lidia Derfer t -Wolf :  Wskaźniki funkcjonalności…, s. 32; International Organization for Standardi-
zation, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56756 [dostęp 16 VIII 2015] 

9International Organization for Standardization: http://www.iso.org/iso/home.html [dostęp 16 
VIII 2015]
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ISO/TR 11219:2012 Information and documentation - Qualitative conditions and 
basic statistics for library buildings -- Space, function and design (Informacja i doku-
mentacja - jakościowe warunki i podstawowe statystyki dla budynków bibliotecznych 
- przestrzeń, funkcja i projektowanie):

- określa dane dotyczące budynków bibliotecznych, projektowania wnętrz, ich 
funkcjonalności, ergonomii. Dostarcza również wskazówek na temat doboru sprzętu 
technicznego dla różnych obszarów funkcjonalnych bibliotek. ISO / TR 11219: 2012 
ma zastosowanie do wszystkich typów bibliotek we wszystkich krajach, ale szczegól-
nie do bibliotek naukowych i publicznych.

ISO/TR 14873:2013 Information and documentation -- Statistics and quality issues 
for web archiving (Informacja i dokumentacja - Statystyka i zagadnienia jakości archi-
wizacji zasobów internetowych)

- zasadniczo koncentruje się na zasadach i metodach archiwizacji zasobów Interne-
tu, jak również sposobach gromadzenia danych statystycznych i tworzenia wskaźników 
jakości w tym zakresie, kładąc nacisk na potrzebę ich stosowania przez instytucje takie 
jak biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki badawcze czy fundacje dziedzictwa kulturowe-
go, narodowego itp. Przeznaczona jest dla specjalistów bezpośrednio zaangażowanych 
w procesy archiwizacji. Jest również przydatna dla organów finansujących instytucje 
archiwizujące zasoby sieci i innych zainteresowanych podmiotów zewnętrznych.

Według powyższych norm w wielu krajach opracowuje się krajowe zestawienia 
danych statystycznych i wskaźników, które gromadzone rokrocznie służą do opraco-
wywania kompleksowych analiz i badań porównawczych.10

Na podstawie norm ISO 2789:2006 i PN-ISO 11620: 2012 Lidia Derfert-Wolf, bi-
bliotekarz zajmujący się procesami standaryzacji działalności bibliotek w Polsce i ak-
tywny uczestnik projektu AFB, opracowała cele i zadania statystyki bibliotecznej oraz 
wskaźników funkcjonalności, zwracając uwagę na ich wzajemne podobieństwo, wy-
nikające z tego, iż podstawę do obliczania wskaźników stanowią dane statystyczne 
(Tab.1).

Jednocześnie wspomniane zestawienie jest wskazówką, do jakich celów i w jaki 
sposób można wykorzystywać pozyskiwane dane statystyczne. 

Warto byłoby, aby zaproponowane w normach standardy były stosowane przez bi-
bliotekarzy oraz kierujących bibliotekami w zakresie potrzeb wewnętrznych, co znacz-

10Wiele ciekawych przykładów, jak to się dzieje w innych krajach przedstawiła w swoim referacie Lidia 
Derfert-Wolf „Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Stan-
dardów dla Bibliotek Naukowych W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź 23-25 
czerwca 2004 r., Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej. Łódź  2004 s. 23-25, http://bg.p.lodz.pl/konfe-
rencja2004/pelne_teksty/derfert-wolf.pdf [dostęp 12 VII 2015]; bogaty wachlarz rozwiązań w wybranych 
krajach przedstawiono również w publikacji „Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. 
Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne”, red. Lidia Derfert-Wolf, Wyd. SBP, 
2013, http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf [dostęp 12 VII 2015]
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CELE I ZADANIA
Statystyka biblioteczna Wskaźniki funkcjonalności

monitorowanie bieżących wyni-• 
ków w celu porównania z dany-
mi podobnych instytucji,
monitorowanie kierunków zmian • 
oraz wyników innowacji,
tworzenie podstaw planowania, • 
podejmowania decyzji, poprawy 
jakości usług i oceny wyników,
upowszechnianie znaczenia usług • 
bibliotecznych społeczeństwu, 
politykom i innym zewnętrznym 
gremiom, w tym pokazywanie 
potencjonalnego znaczenia dla 
przyszłych pokoleń,
informowanie krajowych lub re-• 
gionalnych instytucji wspierają-
cych i  finansujących biblioteki

pełnienie funkcji narzędzi oceny • 
jakości i efektywności zasobów 
i usług bibliotecznych oraz in-
nych działań prowadzonych przez 
bibliotekę,
ocena wydajności zasobów prze-• 
znaczonych przez bibliotekę na 
realizację usług i innych działań,
ułatwienie kontroli procesu zarzą-• 
dzania,
stanowienie podstawy powiązań • 
i dialogu pomiędzy personelem, 
instytucjami finansującymi i spo-
łecznością użytkowników,
wykorzystanie w analizach po-• 
równawczych funkcjonalności bi-
bliotek, które mają podobne misje 
lub zadania

Tab. 1. Cele i zadania statystyki bibliotecznej i wskaźników funkcjonalności bibliotek
Źródło: Lidia Derfert-Wolf: Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy mię-

dzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS W: Znaczenie i badania jakości 
w bibliotekach…, Łódź 2012, s. 26.

nie ułatwiłoby procesy decyzyjne i organizację pracy. Jednocześnie istotnym jest, aby 
dane statystyczne wymagane od bibliotek przez instytucje nadrzędne i zewnętrzne 
uwzględniały zalecenia zawarte w normach.

Sposoby pozyskiwania i gromadzenia danych statystycznych 
w bibliotekach akademickich

W praktyce proces gromadzenia danych statystycznych w bibliotekach naukowych 
ewoluował od w całości opartego na formie papierowej, poprzez elektroniczne raporty 
w postaci arkuszy programu Microsoft Excel, do elastycznych formularzy internetowych 
dostępnych on-line11. Obecnie większość danych generowanych jest automatycznie 

11C. Crease: UK Higher education library statistics W: Library statistics for…,s. 262  http://www.de-
gruyter.com/viewbooktoc/product/41428 [dostęp 29 XII 2015].
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m.in. z komputerowych systemów bibliotecznych, systemów kontroli zdalnych do-
stępów (np. HAN, Proxy), systemu dLibra (dot. bibliotek i repozytoriów cyfrowych), 
w przypadku zasobów elektronicznych on-line bezpośrednio ze stron wydawców lub 
za pomocą specjalnych protokołów (np. SUSHI).

Natomiast do danych, które nie są zbierane z innych programów, wykorzystuje się 
następujące narzędzia:

- arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel
- systemy obsługi relacyjnych baz danych – Microsoft Access
- autorskie programy informatyczne, stosowane lokalnie, np. program StatuS12 – 

opracowany dla Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. 

Gromadzenie danych statystycznych 
w Bibliotece Głównej Gdańskiego uniwersytetu Medycznego

Przygotowanie wszelkiego rodzaju zestawień statystycznych - rocznych, sporządza-
nych na początku roku kalendarzowego, sprawozdań dla władz uczelni obejmujących 
rok akademicki, czy wszelkiego rodzaju ankiet dla różnych instytucji zewnętrznych - 
zajmuje znaczną część pracy pracownikom biblioteki na stanowiskach kierowniczych. 
Dlatego każda inicjatywa, która racjonalizuje wykorzystanie czasu pracy, w tym spo-
rządzanie statystyk jest ważna i cenna.

W Bibliotece Głównej GUMed pozyskiwanie i gromadzenie statystyk odbywa się 
za pomocą następujących narzędzi:

1. komputerowe systemy biblioteczne: VIRTUA, SOWA 
2. system kontroli zdalnego dostępu do e-zasobów PROXY
3. program do obsługi bibliografii dorobku naukowego GUMed - Expertus
4. oprogramowanie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej – dLibra 
5. bezpośrednio ze stron wydawców zasobów licencjonowanych 
6. protokołu do automatycznego pobierania statystyk wykorzystania zasobów elek-

tronicznych on-line - SUSHI 
7. programy Microsoft Office: Excel, Access
8. Google docs
9. zintegrowany system zarządzania uczelnią TETA – wykorzystywany w zakresie 

informacji o finansach, faktury 
10. Panel statystyczny – Statystyka pracy – program autorski.

12StatuS - system komputerowy, opracowany na zlecenie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, wspo-
magający prowadzenie statystyk działalności biblioteki. Pozwala na gromadzenie i sprawne przetwarzanie 
danych liczbowych prezentujących aktywność biblioteki we wszystkich przejawach jej działalności, Kra-
kowski Zespół Biblioteczny: http://www.kzb.krakow.pl/index.php?p=aktualnosci [dostęp 29 XII 2015]
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Biblioteczny program do gromadzenia statystyk BG GuMed

Panel Statystyczny – Statystyka Pracy jest autorskim programem do gromadzenia 
danych statystycznych, który został wprowadzony do użytku w Bibliotece GUMed 
w marcu 2010 r.

Panel powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia większej części danych sta-
tystycznych w jednym miejscu, w którym byłyby swobodnie dostępne zgodnie z roż-
nymi potrzebami.

Program został napisany w języku oprogramowania PHP. Dane programu groma-
dzone są na serwerze – w bazie danych MySQL, a ich przesyłanie jest zabezpieczone 
szyfrowaniem TLS. Obsługa programu, zarówno od strony użytkownika, jak i admini-
stratora odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej - program działa na każdym 
komputerze (PC, Mac), niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego. Do pracy z pro-
gramem wymagana jest dowolna przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. 
Dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

Panel statystyczny składa się z dwóch podstawowych modułów (Wykr. 1) - Staty-
styka pracy: wprowadzanie danych, w którym wszyscy użytkownicy zaznaczają wy-
konane czynności oraz Panelu administracyjnego, do którego mają dostęp kierownicy 
oddziałów, dyrekcja oraz administratorzy.

Wykr. 1. Schemat panelu statystycznego w BG GUMed
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Zakres uprawnień do wprowadzania i modyfikowania danych zależy od kategorii 
użytkownika Panelu. Wszyscy pracownicy Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału 
Farmaceutycznego GUMed wprowadzają dane wynikające z zakresu ich obowiązków 
w module Statystyka pracy, bez możliwości ich modyfikacji, jedynie z funkcją cofnię-
cia ostatniej czynności.

Kierownicy oddziałów i administratorzy mają dostęp do Panelu administracyjnego. 
Pełny zakres uprawnień przedstawia Tab.2.

Tab. 2. Użytkownicy i zakresy ich uprawnień w Panelu statystycznym

Poszczególni pracownicy Biblioteki nie mają dostępu do danych wpisanych przez 
innych pracowników, nie mają też możliwości generowania jakichkolwiek zestawień, 
mają tylko dostęp do swojego imiennego modułu, w którym zaznaczają wykonywane 
czynności, przypisane im przez kierownika. Dane można wprowadzać w dowolnym 
terminie: na bieżąco, na koniec dnia lub miesiąca w zależności od typu wykonanej 
pracy, lecz nie można przekraczać okresu miesięcznego. Wpisane dane statystyczne 
są wykorzystywane do sporządzania zestawień generowanych przez kierowników, tj. 
śledzenie pracy bieżącej poszczególnych pracowników, jak też pracy wykonywanej na 
rzecz innego oddziału. Widok modułu „Statystyka pracy: wprowadzanie danych” od 
strony pracownika obrazuje Rys. 1. 
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Rys. 1. Moduł Statystyka pracy wybranego pracownika Oddziału Udostępniania Zbiorów

Kolejny zrzut ekranu z Panelu Statystycznego przedstawia Panel administracyjny, do 
którego mają dostęp kierownicy oddziałów i administratorzy (Rys. 2).

Generowanie zestawień statystycznych w Panelu administracyjnym jest możliwe na 
wiele sposobów, np. poprzez wybranie jednej czynności w układzie chronologicznym - 
dziennym, miesięcznym czy rocznym. Istnieje możliwość wyboru kilku czynności, z kilku 
działów i porównanie ich w określonym przedziale czasowym (Rys. 3 i 4). Takie zestawie-
nia generują najczęściej kierownicy do sporządzania rocznej statystki. Niestety, nie można 
wykonać zestawienia z wyborem kilku osób oraz kilku czynności z zaznaczoną opcją czasową.
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Rys. 2. Strona główna  Panelu  administracyjnego z wybranym  oddziałem Biblioteki 
i czynnościami wynikającymi z zakresu obowiązków  w obrębie tego oddziału

Rys. 3. Zestawienie  wybranych czynności  z Oddziału Opracowania Zbiorów  
za lata 2010-2014
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Rys. 4. Zestawienie  wybranych czynności z Oddziału Gromadzenia Wydawnictw Zwartych 
za lata 2010-2014

Rys. 5. Przykłady sumatorów

Po roku funkcjonowania Panelu w module administracyjnym, zostały utworzone 
tzw. sumatory, które  umożliwiły automatyczne sumowanie danych na podstawie czyn-
ności, zgrupowanych w jedną kategorię, a wykonanych przez różne osoby (Rys. 5). 
Bez konieczności każdorazowego wybierania pojedynczych czynności można otrzy-
mać gotowe zestawienia, np. łączną liczbę wpłaconych kar i liczbę udzielonych infor-
macji przez pracowników z różnych oddziałów.

Nowy sumator tworzy się wybierając odpowiednie czynności z listy wprowadzonej do 
Panelu, oczywiście z uwzględnieniem merytorycznej zgodności łączonych danych.

Pozyskiwanie danych za pomocą sumatorów dokonuje się w module Zestawienia. Moż-
na wybrać jeden sumator lu przy pomocy klawisza Ctrl zaznaczyć kolejne, następnie po 
zdefiniowaniu przedziału czasowego wygenerować wyniki w postaci tabelarycznej.
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Rys. 6 - Pozyskiwanie danych za pomocą sumatorów w module Zestawienia

Rys. 7  - Zestawienie z zastosowaniem sumatora czynności Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej w przedziale miesięcznym
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Rys. 8. Zestawienie z zastosowaniem sumatora czynności Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej w przedziale rocznym

Rys. 9. Zastosowanie sumatorów dla kilku czynności z kilku oddziałów
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Wybór liczby sumatorów nie jest ograniczony do jednego działu. Można równocześnie 
wybrać sumatory dotyczące różnych działów. Wszystko zależy od tego, jakie dane chcemy 
uzyskać. Dodatkową funkcją dostępną w Panelu statystycznym jest możliwość skopiowa-
nia otrzymanych zestawień do arkusza Microsoft Excel w formie gotowej tabeli (Rys. 10).

Rys. 10. Przeniesienie danych z Panelu statystycznego do arkusza Microsoft Excel

Rys. 11. Zestawienie z szablonu: OINiB – działalność informacyjna i usługowa
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Bardziej złożoną formą zestawienia danych statystycznych z Panelu są szablony. Wy-
brane czynności lub sumatory grupuje się w dowolnych zestawieniach, odrębnie sumowa-
nych w ramach jednego szablonu, który może być bardzo rozbudowany (Rys. 11). Dane 
wygenerowane za pomocą szablonu również można przenieść jako tabelę do Microsoft 
Excel.

Kiedy startował Panel kierownicy wprowadzali czynności zgodnie z ich wizją i po-
trzebami. W związku z tym różnie postrzegali ich rolę, jedni wprowadzali czynności 
bardzo szczegółowo rozbudowane, a niektórzy – najważniejsze, podstawowe. Innym 
problemem było również to, że te same czynności, które były wspólnymi dla różnych 
oddziałów różnie zostały nazwane. To spowodowało, że listy czynności były nadmier-
nie rozbudowane. Doświadczenie również pokazało, że w pewnych przypadkach po-
jawiły się rozbieżności między danymi pochodzącymi z systemów, tj. Virtua, Sowa 
a danymi, które bibliotekarze wprowadzali do statystyki, np. w Oddziale Udostępnia-
nia, czasem natłok użytkowników po prostu uniemożliwiał wprowadzanie danych na 
bieżąco.

Wobec powyższych argumentów zdecydowano o modyfikacji czynności, a także, 
że danych pozyskiwanych z systemów bibliotecznych nie będzie się dublować. Aby 
nie utracić danych z lat poprzednich podjęto decyzję, że wprowadzone do końca 2014 
roku informacje będą stanowić archiwalną bazę statystyczną i utworzono nową bazę 
czynności, do której dane wprowadzane są od 2015 r. 

Aby sprawdzić, co zmieniło wprowadzenie Panelu i w jaki sposób jest wykorzysta-
ny oraz jakie zmiany w przyszłości wprowadzić, po pięciu latach jego funkcjonowa-
nia, przeprowadzono ankietę. Ankieta zawierała 9 pytań, w tym 8 pytań zamkniętych 
jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte. Została skierowana do 
kierowników poszczególnych oddziałów Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału 
Farmacji (w sumie 7 osób) oraz dodatkowo na niektóre pytanie udzieliła odpowiedzi 
p. Dyrektor Biblioteki.

Badanie rozpoczęliśmy od sprawdzenia do jakich zadań są przydatne dane z Pa-
nelu statystycznego w opinii kierowników oddziałów. Uzyskane odpowiedzi ilustruje 
Wykr. 2. 

W udzielonych odpowiedziach wszyscy wskazali, że dane wykorzystywane są do 
sporządzania różnego typu sprawozdań, czego się spodziewaliśmy, 3 osoby wykorzy-
stują je do przeprowadzania zmian organizacyjnych, a po 2 do oceny pracowników 
i planowania zadań wykonywanych w oddziale. Nikt nie opiera się na tych danych 
przy wnioskach o awans oraz premię kwartalną. Przy założeniu panel miał ułatwić gro-
madzenie i tworzenie statystyk rocznych oddziałów i na potrzeby arkusza GUS- K03. 
Zestawienie uzyskanych odpowiedzi w tym obszarze ilustruje Wykr. 3.

Gromadzone w ten sposób dane mają przede wszystkim zastosowanie do sporzą-
dzania statystyki rocznej, bowiem pięciu kierowników wykorzystuje je w znacznym 
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Wykr. 2. Możliwości zastosowania Panelu statystycznego 
w opiniach kierowników BG GUMed

Wykr. 3. Wykorzystanie danych z Panelu do sporządzania statystyk 
i do wypełniania arkuszy GUS
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i dużym stopniu, a tylko dwóch w niewielkim. Natomiast w przypadku sprawozdań 
GUS jego zastosowanie jest mniejsze, bowiem dwóch kierowników nie posługuje się 
nim wcale, trzech w niewielkim, a tylko dwóch w stopniu znacznym. Interpretując te 
wyniki należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż stopień wykorzystania Panelu zależy 
od specyfiki oddziału, a także przyjętej zasady niedublowania gromadzonych danych, 
które pochodzą z innych źródeł.

W uwagach zgłoszonych do tego pytania postulowano, aby nazwy czynności wska-
zywanych w Panelu odpowiadały terminologii stosowanej w arkuszu GUS. Częściowo 
ma to zastosowanie, na co zwróciła uwagę jedna z ankietowanych osób: „Zebrane dane 
są wykorzystywane do statystyki GUS - owskiej, czynności w panelu są tak samo na-
zwane jak są określone w arkuszach GUS”.

Zastosowanie Panelu miało także zminimalizować ilość sporządzanych innych 
zestawień statystycznych w oddziałach. Czy się to udało i w jakim stopniu ilustruje 
Wykr. 4.

Wykr. 4. Wpływ zastosowania Panelu na zmniejszenie ilości sporządzanych
 innych zestawień statystycznych
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Zjawisko to ma miejsce, bowiem dwóch kierowników wskazało, iż takie ogranicze-
nie wystąpiło i to w znacznym stopniu, a 4, iż w stopniu niewielkim, co sumarycznie 
przekłada się na oszczędność czasu i daje szanse na lepsze jego wykorzystanie.

W kolejnym pytaniu interesowało nas, czy w ogólnym bilansie Panel ułatwił prace 
związane z prowadzeniem statystyki? W opiniach kierowników narzędzie to nie polepszy-
ło znacząco prac związanych z realizacją tych zadań. Tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi 
„tak, bardzo”, 5 osób wybrało opcję ”trochę”, a 1 osoba nie dostrzega żadnej zmiany, co 
przedstawia Wykr. 5.

Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy wprowadzenie Panelu statystycznego zmniej-
szyło czas przeznaczony na prowadzenie statystyki w oddziale? 

W opinii 2 osób czas ten uległ skróceniu, 3 osoby uważają, że nic się nie zmieniło, 2 
osoby twierdzą, że z ich punktu widzenia wprowadzone rozwiązanie jest jednak bardziej 
czasochłonne. 

Wykr. 5. Czy wprowadzenie Panelu  statystycznego ułatwiło prace 
związane z prowadzeniem statystyki?
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Wykr. 6. Wykorzystanie informacji z Panelu przez kierowników 
do oceny pracowników 

Odpowiedzi udzielone na kolejne pytanie, dotyczące wykorzystania danych wpisanych 
przez pracowników do Panelu, do oceny poszczególnych osób korelują z tymi, które zo-
stały udzielone na pytanie o zakres wykorzystania tego narzędzia w codziennej praktyce 
(Wykr. 6). 

Wykorzystanie jest ograniczone, bowiem 4 kierowników zadeklarowało, iż posiłkuje 
się nimi w niewielkim stopniu, a 3 nie wykorzystuje ich wcale do tego celu.

Pomimo, iż ankietowani deklarowali wykorzystanie treści zawartych w Panelu do po-
działu obowiązków w oddziale, zmian organizacyjnych oraz planowania zadań odpowia-
dając na pyt. 1 ankiety, to wskazania uzyskane przy pyt. 8 o stosowanie tego narzędzia do 
szeroko rozumianej ewaluacji zadań świadczą, iż ma to miejsce w niewielkim stopniu, tak 
bowiem wypowiedziało się 6 osób. 

Podsumowanie

Z naszych dotychczasowych pięcioletnich doświadczeń związanych z funkcjono-
waniem Panelu statystycznego wynika, że:

inicjatywa przygotowania i wdrożenia Panelu okazała się potrzebna• 
umożliwia sprawniejsze gromadzenie i przechowywanie danych w Bibliotece • 
GUMed
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dane są wykorzystywane do przygotowywania zestawień statystycznych oraz • 
wprowadzania zmian organizacyjnych przez kierowników oddziałów
ułatwia nadzór nad realizacją zleconych zadań• 
umożliwia obserwowanie tendencji• 
pokazuje, jak wiele czynności składa się na naszą pracę • 
każdy pracownik jest zaangażowany w tworzenie statystyki• 
możliwości Panelu nie są w pełni wykorzystywane (sumatory i szablony)• 
ograniczona możliwość sporządzania zestawień• 
brak możliwości zachowania wygenerowanych statystyk bezpośrednio w Pa-• 
nelu
brak nawyków wśród kierowników do refleksyjnego przyglądania się otrzyma-• 
nym informacjom
brak wyznaczonej osoby merytorycznie odpowiedzialnej za funkcjonowanie • 
Panelu 
zakończenie współpracy z informatykiem – autorem oprogramowania, co utrud-• 
nia jego modyfikacje
brak akceptacji wśród niektórych pracowników – traktowanie jako dodatkowy • 
obowiązek i obciążenie.

Na potwierdzenie niektórych z powyższych wniosków przytaczamy wybrane opi-
nie kierowników na temat Panelu statystycznego:

„Panel w nowej wersji sprawdza się przy tych zadaniach oddziału, w których za-
angażowanych jest kilka osób. Wśród tych czynności jest np.: sprawdzanie i tworzenie 
list dubletów, porządkowanie zwrotów z klinik i zakładów, tworzenie opisów bibliogra-
ficznych.”

„Ograniczona możliwość sporządzania zestawień(…). Nie ma możliwości porów-
nania pracy np. dwóch osób w wybranym okresie czasowym.”

„Powinien być stale lub przynajmniej raz na jakiś czas modyfikowany, aktualizowa-
ny i dopasowywany do aktualnych potrzeb Biblioteki.”

„Wersja panelu po melioracji rejestruje tylko te czynności, których nie liczą inne 
programy np. Virtua i w związku z tym jest łatwiejszy do obsługi.” 

„Przydatny jest do obserwowania trendów i prowadzenia analiz.”
Założenia inicjatywy powstania Panelu Statystycznego w celu gromadzenia danych 

statystycznych w Bibliotece Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w myśl zasady, iż 
„potrzeba nadaje sens działaniu” w dużym zakresie zostały osiągnięte.

Jednocześnie nasuwają się wnioski, że wykorzystanie programu nie powinno sku-
piać się tylko na przygotowywaniu prostych analiz statystycznych, lecz także na gene-
rowaniu zestawień umożliwiających obserwowanie tendencji i wyciąganie wniosków, 
które spowodują wprowadzanie efektywniejszych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. 
W tym celu niezbędne jest bardzo przemyślane określenie czynności w ramach oddzia-
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łów, pokrywające się z danymi potrzebnymi do poszczególnych sprawozdań (GUS, dla 
władz uczelni) oraz przydatnymi w procesie zarządzania biblioteką na rożnych szcze-
blach (dyrekcja, kierownicy oddziałów).

Ponadto wskazane byłoby wyznaczenie osoby do merytorycznej koordynacji funk-
cjonowania panelu w celu rozwijania i dostosowywania programu do zmieniających 
się potrzeb przy współpracy z informatykami i kierownikami oddziałów.
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BIBlIoteKARze W SIeCI e-SySteMóW – zySK Czy StRAtA?

Abstract

Libraries are obliged to input various types of data to the rapidly growing network of programs and 
systems, from those created for the needs of central institutions such as the Ministry of Science and Higher 
Education and Central Statistical Office of Poland, through internal universities systems, till those the li-
braries need themselves. In addition libraries have to fill many surveys evaluating both the universities and 
libraries. This obligation is for librarians another logistical challenge and causes new duties for the library 
staff.  This area of our activity is constantly expanding. The paper presents this problem from the point of 
view of the Main Library of Medical University of Gdańsk. We try to answer the question of the relation-
ship between our involvement in the implementation of the required data to the systems and the profits in 
daily practice from using information contained in supported systems.

Streszczenie

Biblioteki zobligowane są do wprowadzania różnego typu danych do szybko rozwijającej się sieci 
programów i systemów informatycznych, od tych utworzonych na potrzeby instytucji centralnych, takich 
jak MNiSW czy GUS, poprzez wewnątrzuczelniane, po te funkcjonujące na potrzeby samych bibliotek. 
Dodatkowo uzupełniamy też wiele ankiet oceniających zarówno uczelnie, jak i biblioteki. Wprowadzanie 
danych do systemów jest dla bibliotekarzy kolejnym wyzwaniem logistycznym, wymaga coraz większego 
zaangażowania i stanowi poszerzający się nieustannie obszar naszej aktywności zawodowej. Referat jest 
próbą przedstawienia tego problemu z punktu widzenia Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy naszym zaangażowaniem we wprowadzanie 
wymaganych danych a zyskami z wykorzystywania w codziennej praktyce informacji zawartych w obsłu-
giwanych systemach.
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Na wstępie o e-rzeczywistości, e-nauce i e-bibliotece
Współczesna biblioteka naukowa staje wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą wszech-

obecność w życiu codziennym technologii informatycznych oraz pojawienie się czy-
telnika, który nie zna już innej rzeczywistości poza tą zdominowaną przez kompu-
tery, telefony komórkowe i Internet oferujący m.in. pocztę elektroniczną, e-zakupy, 
e-bankowość, a także komunikatory i media społecznościowe. Ta nowa e-rzeczywistość 
wymusza także zmiany w obszarze nauki i kształcenia, których to biblioteki są istotnym 
elementem. W szybkim tempie rosną udostępniane przez biblioteki specjalistyczne za-
soby elektronicznych źródeł informacji naukowej, a także narzędzi wspomagających 
warsztat naukowców. Powszechna staje się dydaktyka z wykorzystaniem komputerów 
i Internetu, a e-learning jest jednym z ważnych sposobów realizacji procesów dydak-
tycznych na różnych etapach edukacji. Nowoczesna biblioteka naukowa posiada pro-
fesjonalny serwis internetowy, który stanowi zarówno platformę dostępu do zasobów 
i informacji, jak i miejsce świadczenia online coraz szerszej palety usług, zapewniając 
możliwość e-kontaktu na linii bibliotekarz – użytkownik. Oprócz udostępnianych przez 
e-biblioteki zasobów licencjonowanych, użytkownicy mogą korzystać także z różne-
go typu e-źródeł i e-narzędzi tworzonych przez bibliotekarzy jako wspólne projekty 
środowiskowe lub tych powstających lokalnie, z myślą o wąsko wyspecjalizowanych 
grupach czytelników.

Wspólne projekty

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, podobnie jak i inne bi-
blioteki naukowe, funkcjonuje w różnych obszarach swojej działalności  w sieci wza-
jemnych wirtualnych powiązań z różnego typu podmiotami. Współpracując z innymi 
bibliotekami, instytucjami państwowymi czy też z partnerami zagranicznymi, współ-
tworzymy projekty środowiskowe, przekazując do nich lub czerpiąc z nich odpowied-
nie dane. Te projekty to:

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycz-• 
nych,
System elektronicznego dostarczania kopii dokumentów doc@med,• 
katalogi centralne Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i Kata-• 
log Rozproszony bibliotek polskich KaRo,
kartoteka haseł wzorcowych MeSH-pl, • 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa wchodząca w skład Federacji Bibliotek Cyfro-• 
wych,
Repozytorium GUMed zasilające informacjami repozytoria DART Europe • 
(dysertacje powstałe w GUMed) i e-Lis (publikacje z zakresu bibliotekoznaw-
stwa), 
Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB),• 
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Ankiety GUS, U-Multirank, ankieta płacowa polskich bibliotek naukowych,• 
System POL-ON  wraz z Polską Bibliografią Naukową.• 

Realizujemy także projekty własne, takie jak:
bazy tworzone z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego:• 
• katalog online BG GUMed w systemie Virtua,
• Bibliografia GUMed w oprogramowaniu Expertus, dokumentująca dorobek 

publikacyjny Uczelni,
• pełnotekstowa Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed (program 

Expertus) zawierająca dane od 2005 roku,
• pełnotekstowa Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GU-

Med (program Expertus; od 2005 r.), a obecnie jako kolekcja e-doktoratów  
i e-habilitacji w katalogu online BG GUMed (system Virtua),

• Repozytorium GUMed (oprogramowanie dLibra, interface BG GUMed)
projekty z wykorzystaniem programów powstałych w Bibliotece:• 

Statystyka BG GUMed – baza do gromadzenia statystyk związanych z funk-• 
cjonowaniem Biblioteki,
E-szkolenia – admin – baza do zarządzania realizowaną e-dydaktyką w za-• 
kresie:

– testów online,
– danych studentów,
– uzyskiwanych wyników,
– tworzenia protokołów zaliczeń,
– gromadzenia i analizowania e-ankiet wypełnionych przez studentów,
– analiz efektywności e-zajęć dydaktycznych,

rozwiązania i projekty wspomagające:• 
 na bazie komercyjnego oprogramowania

akcesję czasopism (Microsoft Excel),• 
prowadzenie inwentarzy czasopism (Microsoft Access),• 
wystawianie faktur za usługi międzybiblioteczne (Microsoft Access),• 

 z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 
serwis WWW Biblioteki (autorski CMS),• 
prezentowanie treści e-zajęć dydaktycznych (CMS Made Simple),• 
Newsletter BG GUMed (phpList),• 
Facebook Biblioteki,• 

inne wspierające funkcjonowanie i promowanie Biblioteki:• 
wirtualne wystawy i galerie zdjęć (Fotorama, TiltViewer),• 
e-publikowanie okolicznościowego bibliotecznego rocznika Librorum • 
Amator (Microsoft Publisher, issuu),
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gromadzenie zestawień statystycznych do GUS (Google Docs),• 
dodatkowo system formularzy ułatwiających użytkownikom zgłaszanie po-• 
trzeb, a Bibliotece ich zaspokajanie, czyli:

zapisy do: Wypożyczalni, na zajęcia dydaktyczne,• 
wnioski o: zdalny dostęp do e-źródeł, usługę międzybiblioteczną, wykona-• 
nie zestawienia bibliograficznego, zakup książki i czasopisma do zbiorów, 
itp.

e-biblioteka w e-uczelni

Jak wspomniano wyżej, Biblioteki medyczne sięgają po najnowsze rozwiązania 
technologiczne realizując oczekiwania swojego wymagającego użytkownika, co czyni 
je często prekursorami postępu m.in. także w obszarze informatyzacji. Jako jednostki 
uczelniane wpisują się w aktywność swoich macierzystych uniwersytetów w tym za-
kresie. Ze względu bowiem na obszar działania, jakim jest medycyna i nauki pokrew-
ne, uczelnie medyczne były i są w awangardzie informatyzacji procesów związanych 
z ich funkcjonowaniem i zarządzaniem. 

Pierwszym znaczącym projektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w tej 
dziedzinie było stworzenie i wdrożenie w 2004 roku wewnątrzuczelnianego systemu 
informacji i komunikacji Extranet GUMed. Istnieje on do dnia dzisiejszego, na prze-
strzeni lat został zmodernizowany i rozbudowany o szereg funkcji i modułów, a każdy 
pracownik oraz student ma prawo i obowiązek korzystania z informacji w nim zawar-
tych. Wszystkie jednostki Uczelni są zobowiązane do zamieszczania i stałego aktuali-
zowania w Extranecie GUMed ważnych wiadomości dotyczących swojej działalności, 
w tym realizowanej dydaktyki. W chwili obecnej system Extranet GUMed współtwo-
rzy 800 osób redagujących różnego typu informacje.

W kolejnych latach pojawiały się następne inicjatywy w zakresie informatyzacji 
naszego Uniwersytetu, takie jak eDziekanat, ePensum, eNaukowiec, eLearning, eSy-
labus, ePracownik, eFundusze, Fakultety on-line, eAnkieta. Ostatnim wdrożonym roz-
wiązaniem jest zintegrowany system informatyczny klasy ERP do zarządzania Uczel-
nią, funkcjonujący od 3 lat.

My i uczelniane e-systemy

Istniejące w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym systemy nakładają na nas nowe 
obowiązki, angażują czas bibliotekarzy, ale i przynoszą korzyści. Ze względu na typ 
gromadzonych w systemach danych dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby, po 
uprzednim zalogowaniu się. W niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe 
uwierzytelnienie. Najszersze uprawnienia posiadają kierownicy jednostek oraz kierow-
nicy dydaktyczni, którzy w wybranych systemach mogą cedować swoje kompetencje 
na innych pracowników. Poniższa tabela przedstawia relacje Biblioteki wobec syste-
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mów gromadzących i udostępniających dane związane z różnymi sferami funkcjono-
wania Uczelni.

Systemy wewnątrzuczelniane GuMed 

z pełnym dostępem do informacji oraz 
obowiązkiem uzupełniania danych 
związanych z funkcjonowaniem 

Biblioteki 

tylko z dostępem do informacji
 (* w ograniczonym zakresie) bez dostępu 

Extranet GUMed ePracownik Zamówienia 
publiczne 

ePensum eFundusze Rekrutacja on-line 

eSyllabus eNaukowiec* 

eDziekanat eLearning* 

Fakultety on-line Ankiety dydaktyczne on-line 

Teta ERP Rezerwacja sal wykładowych 
WL 

Tabela 1. Biblioteka a systemy funkcjonujące w GUMed

Jak wynika z zestawienia część wdrożonych w Uczelni programów aktywnie współ-
tworzymy, z części możemy czerpać informacje, a tylko do dwóch nie mamy dostępu.

Przede wszystkim Biblioteka jest zaangażowana w moderowanie informacji za-
mieszczanych na platformie komunikacyjno-informacyjnej extranet GuMed (ryc. 1), 
gdzie:

obowiązkowo uzupełniamy:• 
moduł • Biblioteka Główna – informacje
strony poszczególnych przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę – za-• 
mieszczając regulaminy dydaktyczne wraz z sylabusami oraz wszelkimi 
przydatnymi studentomi doktorantom informacjami; ze względu na struktu-
rę platformy wymaga to każdorazowo powtarzania informacji w przypadku 
tego samego przedmiotu realizowanego na różnych wydziałach, kierunkach 
i trybach studiów – np. w przypadku przedmiotu Szkolenie biblioteczne on-
line obowiązującego wszystkich studentów I roku GUMed musimy zamieść 
te same informacje aż 28 razy!

aktywnie wykorzystujemy możliwości serwisu:• 
system mailingowy pozwalający na wysyłanie jednoczesnych informacji • 
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do zdefiniowanych grup użytkowników (ogółem 84 różne grupy), np. Pra-
cownicy GUMed: naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, English Division stu-
dents (4th year), doktoranci Wydziału Lekarskiego, 
mobilny baner jako element kampanii promocyjnych,• 

ponadto korzystamy z opcji:• 
Znajdź dokument – • wyszukiwarka dokumentów Uczelni, np. zarządzeń rek-
tora, pism kanclerza, uchwał Senatu GUMed,
Znajdź osobę/jednostkę – • wyszukiwarka osób i jednostek GUMed wraz 
z ich danymi teleadresowymi,
linków czyli wejść do uczelnianych systemów internetowych.• 

Ryc. 1. Widok strony startowej Extranetu GUMed po zalogowaniu się

Kolejnym istotnym projektem własnym Uczelni jest ePensum GuMed (ryc. 2, 3, 
4) – platforma do planowania i rozliczania pensum dydaktycznego pracowników i jed-
nostek zaangażowanych w proces kształcenia. Mimo iż Biblioteka nie posiada pensum, 
ma obowiązek dla każdej z poszczególnych grup ćwiczeniowych:

zarezerwowania prowadzonych przedmiotów wybranych wcześniej z dostępnej • 
w systemie listy,
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zaplanowania zajęć dydaktycznych, tj. wybrania i przyporządkowania osób • 
prowadzących do poszczególnych zajęć,
wygenerowania umów zleceń dla prowadzących zajęcia,• 
potwierdzenia faktycznego wykonania zajęć,• 
rozliczenia zawartych i wykonanych umów,• 
po zakończeniu semestru, wygenerowania raportu z przeprowadzonych zajęć • 
i wysłania go odpowiednim służbom.

Ryc. 2. System ePensum GUMed – ekran z informacją o obciążeniu Biblioteki
zajęciami dydaktycznymi na poszczególnych kierunkach studiów i stopniach kształcenia

Ryc. 3. System ePensum GUMed – ekran planowania zajęć dla poszczególnych 
grup studenckich w ramach realizowanych przez Bibliotekę przedmiotów



164 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Ryc. 4. System ePensum GUMed – ekran potwierdzania wykonania przez jednostkę
zajęć dydaktycznych

Od trzech lat w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje powstały 
w Uczelni system eSyllabus gUMed (ryc. 5, 6, 7) umożliwiający tworzenie i zatwier-
dzanie sylabusów przedmiotów. Jako jednostka realizująca dydaktykę, Biblioteka jest 
zobowiązana do:

utworzenia w ww. systemie sylabusów dla wszystkich przedmiotów prowadzo-• 
nych na poszczególnych wydziałach, kierunkach, stopniach i trybach studiów,
uzupełnienie sylabusów, w oparciu o obowiązujące matryce efektów kształce-• 
nia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji, o zamierzone efekty, jakie 
ma przynieść nauczanie w ramach prowadzonych przedmiotów.

Tak przygotowane przez Bibliotekę sylabusy wymagają zatwierdzenia przez nad-
zorujących proces kształcenia na poszczególnych wydziałach. Zatwierdzone sylabusy 
pobieramy z systemu w formacie PDF i następnie zamieszczamy w Extranecie GUMed 
na stronach poszczególnych przedmiotów.
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Ryc. 5. System eSyllabus GUMed – ekran wyboru przedmiotu,
dla którego będzie tworzony sylabus

Ryc. 6. System eSyllabus GUMed – ekran tworzenia sylabusa
poprzez wypełnianie poszczególnych opcji
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Ryc. 7. System eSyllabus GUMed – ekran wyboru efektów kształcenia

Jednym z najnowszych rozwiązań wdrożonych w Uczelni jest eDziekanat GuMed 
(ryc. 8, 9), tj. Wirtualny Dziekanat, produkt firmy Verbis S.C. Program ten wspiera 
prace związane z administrowaniem procesem kształcenia oraz służy do przepływu 
informacji pomiędzy dydaktykami, pracownikami dziekanatów i studentami. Do za-
dań Biblioteki należy wprowadzanie na bieżąco do modułu Panel wykładowcy ocen 
uzyskiwanych przez studentów z przedmiotów prowadzonych przez Bibliotekę oraz 
uzupełnianie i generowanie odpowiednich protokołów zaliczeniowych. Dzięki dobrej 
współpracy ze służbami informatycznymi Uczelni jest możliwe przenoszenie – po-
przez import odpowiednio przygotowanych plików – z lokalnego systemu bibliotecz-
nego E-szkolenia – admin do eDziekanatu GUMed informacji kto i w jakim terminie 
zaliczył zajęcia.

Należy także wspomnieć o:
Fakultetach on-line GuMed•  – platformie informacji o oferowanych w GU-
Med tego typu zajęciach, z opcją ich wyboru przez studentów oraz zapisów 
on-line; tu także mamy obowiązek uzupełnienia informacji o przedmiocie, wy-
mogach zaliczenia, harmonogramie zajęć, oferowanej liczbie miejsc,
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Ryc. 8. eDziekanat GUMed w systemie Verbis – ekran panelu wykładowcy/ustawienia

Ryc. 9. eDziekanat GUMed w systemie Verbis – ekran panelu wykładowcy/oceny bieżące
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teta eRP – • systemie obsługi Uczelni w zakresie finansowym, księgowym oraz 
personalnym; Biblioteka zobligowana jest do zgłaszania do Działu Zaopatrze-
nia GUMed, celem rejestracji w systemie Teta, przygotowanych w oparciu 
o formularz Excela zamówień na zakup czasopism, książek i baz danych; tyl-
ko poprzez ten system (moduł Ewidencja faktur sprzedaży) odbywa się także 
wystawianie faktur za wykonane usługi, w tym przede wszystkim w ramach 
Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Bilans nakładów i korzyści
E-rzeczywistość i szybka informatyzacja to zjawiska dominujące w pracy bibliote-

karza. W założeniu miały przynieść ułatwienie i przyspieszenie prac oraz zastąpienie 
ludzi przez komputery przy wykonywaniu niektórych zadań. Jednak, jak pokazuje na-
sze doświadczenie, coraz więcej danych musimy wprowadzać do stale rosnącej liczby 
systemów, co pochłania coraz więcej naszego czasu.  Z drugiej strony pojawiają się 
możliwości tworzenia nowych rozwiązań przydatnych zarówno bibliotekarzom, jak i 
użytkownikom bibliotek. Niestety, jednak często brakuje możliwości czasowych i ka-
drowych do ich realizacji, bowiem mamy coraz więcej narzuconych innych obowiąz-
ków. Ta sytuacja sprawia, że nie możemy zrealizować szeregu pomysłów, które są na 
tzw. wyciągnięcie ręki, bo musimy angażować się w projekty często – z naszego punk-
tu widzenia – mniej korzystne.

Należy podkreślić, że zjawisko informatyzacji przynosi wiele korzyści, choć nie 
wszystkie odnoszą się bezpośrednio do Biblioteki. Wśród nich warto wymienić:

powstawanie różnego typu źródeł informacji jako korzyść podstawową,• 
oszczędność czasu, gdyż wiemy czego i gdzie szukać,• 
poprawę przepływu informacji,• 
przyspieszenie procesu zasilania baz danymi dzięki pracy symultanicznej – po-• 
wstaje łańcuch danych – wiele osób pracuje jednocześnie rozbudowując infor-
macje podstawowe,
możliwość pobierania potrzebnych danych wprowadzonych przez innych,• 
brak konieczności wielokrotnego wprowadzania danych.• 
standaryzację wprowadzanych danych, co przekłada się na jakość źródła infor-• 
macji,
ułatwienia w sporządzaniu sprawozdań poprzez generowanie raportów i zesta-• 
wień,
uporządkowanie procesów oraz zadań jednostek i ich kompetencji – często • 
uproszczenie i skrócenie procedur,
bardziej efektywne planowanie i kontrola procesów i finansów oraz przeciw-• 
działanie potencjalnym negatywnym zjawiskom,
optymalne wykorzystywanie zasobów, np. kadrowych, finansowych, bazy dy-• 
daktycznej,
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Z drugiej strony życie w sieci e-systemów ma też swoje słabe strony, takie jak:
konieczność dużego zaangażowania intelektualnego i czasowego na etapie kon-• 
cepcji, wdrażania i pierwszego okresu funkcjonowania systemu; przy zakupie 
systemu komercyjnego – dodatkowo duże nakłady finansowe,
potrzeba permanentnej aktualizacji informacji przez wszystkich tworzących, • 
często wielokrotnie w różnych kontekstach i źródłach,
konieczność stałego monitorowania zmian wprowadzanych we współtworzo-• 
nych systemach,
różny stopień integracji systemów stanowiący przeszkodą w przepływie da-• 
nych,
błędy innych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie naszych obowiąz-• 
ków,
brak czasu oraz logistycznych i kadrowych możliwości do podejmowania • 
i wdrażania nowych rozwiązań,
problemy z pozyskaniem do współpracy informatyków o odpowiednich kom-• 
petencjach,
ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – przestajemy się • 
znać,
życie pod presją czasu i obowiązków.• 

W praktyce, przy naszej pracy z systemami uczelnianymi, pojawiają się także inne 
trudności wynikające z:

braku powiadomień elektronicznych, co powoduje konieczność stałego śledze-• 
nia informacji w systemach,
pomijania Biblioteki w przekazywaniu informacji dot. dydaktyki, gdyż biblio-• 
tekarze nie posiadają pensum,
braku przystosowania funkcjonujących w Uczelni  rozwiązań do planowania • 
i rozliczania zajęć prowadzonych w formie e-learningu,
przyjętych zasad, które wymagają w wielu przypadkach ręcznego multipliko-• 
wania informacji,
nieodpowiedniej jakości informacji wprowadzonych przez innych, np. błędy • 
w spisach obowiązujących podręczników zamieszczanych przez prowadzących 
zajęcia w sylabusach przedmiotów,
ograniczenia liczby osób uprawnionych do wprowadzania danych i zarządzania • 
nimi; powoduje zwiększenie obciążenia pracą bibliotekarzy zaangażowanych 
we współpracę  z systemem.

Nasze doświadczenia pokazują również, że możliwości, jakie daje informatyzacja 
niestety nie są w pełni wykorzystywane, przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie 
wszystkie systemy pozwalają na swobodną wymianę danych.  Przykładem tego może 
być konieczność pięciokrotnego wprowadzania tych samych informacji o gromadzo-
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nych w naszej Bibliotece czasopismach do: elektronicznej księgi akcesyjnej, inwen-
tarza, katalogu online, CKCZ oraz  systemu doc@med! Są to wszystko systemy elek-
troniczne, które powinny być obudowane w takie narzędzia, aby raz wprowadzona 
informacja w postaci elektronicznej mogła być pobierana i implementowana automa-
tycznie do pozostałych źródeł.

Aby systemy informatyczne przynosiły wszystkim realne zyski, i w jak najmniej-
szym stopniu generowały dodatkowe obowiązki, powinny m.in.:

mieć jasną i prostą strukturę,• 
cechować się wysoką jakością wprowadzanych danych,• 
przejawiać elastyczność,• 
mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,• 
umożliwiać generowanie niezbędnych raportów i zestawień według różnych • 
kryteriów i przedziałów czasowych,
pozwalać na integrację z innymi systemami w aspekcie wymiany danych.• 

Należy też pamiętać o wadze czynnika ludzkiego. To ludzie tworzą i obsługują sys-
temy, a więc  dobra współpraca wszystkich zainteresowanych zarówno na etapie po-
wstawania koncepcji i wdrażania projektu, a następnie użytkowania go, daje gwarancję 
osiągnięcia lepszych efektów  przekładających się na wymierne korzyści. Dodatkowo, 
nadmiar obowiązków i brak czasu sprawiają, że niestety nie pochylamy się tak często, 
jak powinniśmy, nad analizą i wyciąganiem wniosków z informacji zawartych w syste-
mach, do których dane wprowadzamy. A to z kolei nie stymuluje tak naszego rozwoju, 
jak mogłoby.

Opisana przez nas biblioteczna e-rzeczywistość sugeruje, że następują kolejne 
zmiany w zawodzie bibliotekarza. Coraz częściej staje się on researcherem i „wklepy-
waczem” danych, po części  informatykiem, i – we wszechobecnej wirtualnej rzeczy-
wistości – e-bibliotekarzem wobec wirtualnego czytelnika.
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NA zAKRęCIe? - DyPloMoWANI BIBlIoteKARze W 
BIBLIOTEKaCH UCZELNI MEDYCZNYCH W NOWEj 

SYTUaCjI PRaWNEj
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Abstract:

Following the changes made in the deregulation law the requirements for becoming a certified librarian 
were altered. The law orders the universities to define the requirements and professional qualifications of 
this group of employees in the statute. In light of this, the Conference of Library Directors of Polish Higher 
Learning Institutions has created their own recommendations which were accepted by the Conference of 
Rectors of Polish Higher Learning Institutions. This has resulted in an apparently perfect starting point to 
uniformity of internal regulations of the respective universities. However, judging by the situation of certi-
fied librarians employed in the libraries of public higher learning institutions in Lublin, it can be observed 
that different solutions than those recommended by the Conference of Library Directors of Polish Higher 
Learning Institutions have been chosen.

The essay suggests an analysis of internal regulations applied at Polish medical schools and conducting 
a poll in order to obtain a comprehensive understanding of the development perspective for this occupa-
tional group in the new legal situation.

Since the deregulation also affected other librarian positions, the research aims to look at the promo-
tion path of librarians who are not academic teachers.

Streszczenie:

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. ustawę deregulacyjną uległy zmianie wymagania 
kwalifikacyjne dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. Ustawa nakazuje uczelniom określenie 
w statucie wymagań i kwalifikacji zawodowych dla tej grupy pracowników. W tej sytuacji Konferencja 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) opracowała swoje rekomendacje, które 
zostały pozytywnie przyjęte przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Stworzyło to wy-
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dawać by się mogło idealny punkt wyjścia dla ujednolicenia zapisów w wewnętrznych aktach prawnych 
poszczególnych uczelni. Jednak już w odniesieniu do sytuacji bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnio-
nych w bibliotekach państwowych szkół wyższych Lublina widać, że w praktyce często wybierano różne 
rozwiązania oraz inne niż te, zawarte w rekomendacji KDBASP.

Referat zakłada analizę regulacji wewnętrznych obowiązujących w polskich uczelniach medycznych 
oraz przeprowadzenie ankiety dla uzyskania obrazu perspektyw rozwoju tej grupy zawodowej w nowej 
sytuacji prawnej.

Ponieważ zmiany o charakterze deregulacyjnym dotknęły też pozostałych stanowisk bibliotekarskich, 
badanie zakłada również rozpoznanie ścieżki awansowej bibliotekarzy nie będących nauczycielami aka-
demickimi. 

Obecnie możemy zaobserwować proces dynamicznych zmian dotyczących statu-
su bibliotekarzy (w tym dyplomowanych) zatrudnionych w uczelniach wyższych, co 
wynika przede wszystkim ze zmian w prawie, jakie zaszły w 2013 roku. W związku 
z uchwaleniem Ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawo-
dów z dnia 23 lipca 2013 r.1, art. 29 ust. 1-2 Ustawy o bibliotekach został zmieniony 
i obecnie brzmi w następujący sposób:

„1. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich two-
rzą grupę zawodową bibliotekarzy.

2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim”2.
Tym samym zostały zmienione wymagania odnośnie całej grupy zawodowej biblio-

tekarzy, przede wszystkim znikł zapis w brzmieniu zawartym w poprzedniej ustawie, 
w którym wymagano od bibliotekarzy kwalifikacji zawodowych. Znikł również dawny 
zapis art. 29 ust. 2 Ustawy o bibliotekach, który budował na gruncie w/w ustawy hie-
rarchię stanowisk w bibliotekach:

2. Do pracowników o których mowa w ust. 1, należą: 1) pracownicy służby biblio-
tecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy ku-
stosz, 2) Bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy 
kustosz dyplomowany”3.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym4 w art. 108 wśród na-
uczycieli akademickich wymienia dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej; dodając w art. 113 listę stanowisk na 
jakich mogą być zatrudnieni (asystenta, adiunkta, kustosza i starszego kustosza). W Roz-
porządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.5, pojawiły 

1Ustawa z dnia 23 lipca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz. 
U. 2013 poz. 829

2Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach. Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539, z późn. zm. 
3Tamże
4Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. 

zm.
5Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warun-
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się stanowiska pracy (w hierarchii przejętej z dawnego brzmienia Ustawy o bi-
bliotekach) wraz z wymaganymi kwalifikacjami dla pracowników bibliotek za-
trudnionych w uczelniach wyższych. W odniesieniu do stanowisk bibliotekarzy 
niedyplomowanych znikły zapisy dotyczące praktyki specjalistycznej w innej niż 
macierzysta bibliotece dla kustoszy i starszych bibliotekarzy, a także wymóg ukoń-
czenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji na-
ukowej w przypadku starszych bibliotekarzy. Pozostał natomiast zapis określający 
minimalny staż pracy i wymóg posiadania wykształcenia wyższego, już nieko-
niecznie kierunkowego, przez starszych bibliotekarzy i kustoszy.Wniosek nasuwa 
się następujący: według ustawodawcy generalnie nie ma potrzeby stawiania przed 
kandydatami do zawodu bibliotekarza wymogu posiadania wykształcenia kierun-
kowego, zwłaszcza na poziomie wyższym. Być może wytłumaczeniem jest to, że 
w powszechnym przekonaniu szczególne kwalifikacje nie są konieczne lub mogą 
być nabyte w czasie pracy w zawodzie6. Abstrahując od tego, jakich umiejętności 
wymaga się od bibliotekarzy już na starcie ich zawodowej kariery, faktem jest, że 
w nowej sytuacji prawnej kwestie podnoszenia kwalifikacji znikły z ustaw i roz-
porządzeń tzw. „okołobibliotecznych”, co jednak nie zablokowało możliwości eg-
zekwowania od bibliotekarzy obowiązku stałego podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych w przypadku uczelni wyższych, np. poprzez możliwość zapisania 
tych wymogów w statutach poszczególnych uczelni lub innych regulacjach we-
wnętrznych. 

Jednocześnie wydaje się, że zawód bibliotekarza przeżywa pewien kryzys, któ-
ry wynika nie tylko z polskich zapisów prawnych. Znalazł się on na swego rodzaju 
„zakręcie”, bo trudno w tym momencie przewidzieć w jakim kierunku będzie się 
rozwijał. Być może dalsza wewnętrzna specjalizacja sprawi, że z naszej profesji 
wyłoni się kilka innych wąsko specjalistycznych, np. specjalista ds. bibliometrii, 
inforbroker, redaktor biblioteki cyfrowej, kataloger w centrum katalogowania typu 
NUKAT, itp.; przy jednoczesnym zaniku pewnych tradycyjnych funkcji przypi-
sywanych bibliotekom i bibliotekarzom. Może to doprowadzić do rzeczywistego 
zaniku naszej profesji w kształcie w jakim dziś jest uprawiana. 

We współczesnym świecie obserwujemy przecież zmiany prowadzące do automaty-
zacji niektórych zawodów, co wg badaczy tej tematyki (np. Carla Benedikta Frey’a and 
Michaela A. Osborne’a7) może prowadzić do zaniku np. naszej profesji w obecnym 

ków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz.U. 2013 poz. 1571

6 O tym, że tak jest postrzegane bibliotekarstwo świadczy wiele przykładów, które są cytowane czę-
sto przy okazji kuluarowych dyskusji o statusie bibliotekarzy (np. anegdotyczne już stwierdzenie jednej 
z czytelniczek naszej Biblioteki, że „bibliotekarza od szatniarza różni tylko to, że podaje książki zamiast 
płaszczy”)

7 Frey C.B. Osborne M. A.: The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? 
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kształcie. Wg cytowanych badaczy pewne zawody są bardziej „wrażliwe” na automa-
tyzację niż inne, a wg nich zawód bibliotekarza w Stanach Zjednoczonych USA ce-
chuje duża potencjalna podatność na mechanizację. Dotyczy to „Library Technicians” 
(technik, pomocnik bibliotekarza) – prawdopodobieństwo zaniknięcia tej profesji wy-
nosi wg Frey’a i Osborne’a 99%; „Library Assistants, Clerical” (bibliotekarz, starszy 
bibliotekarz?) – 95%; „Librarians” (kustosze i bibliotekarze dyplomowani?) – 65%. 
W przeciwieństwie do takich profesji, jak: “Recreational Therapists” (terapeuta za-
jęciowy), “First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers” (nadzorca 
mechanicznych procesów instalacji i reperacji); “Emergency Management Directors” 
(menadżer ds. zarządzania kryzysowego) i „Mental Health and Substance Abuse Social 
Workers” (pracownik socjalny zajmujący się osobami chorymi psychicznie i uzależ-
nionymi), gdzie prawdopodobieństwo automatyzacji (wyparcia człowieka przez ma-
szynę) wynosi tylko ok. 3%. 

Autorzy nie zakreślają ścisłych ram czasowych dla owych rewolucyjnych w swej 
istocie zmian, piszą ogólnie o czasie: „relatively soon, perhaps over the next decade 
or two”.8 W podsumowaniu swojej pracy autorzy twierdzą, że w przypadku ok. 47% 
wszystkich zatrudnionych w USA można mówić o stanowiskach „in the high risk ca-
tegory”. Wobec tego zmiany zachodzące w naszej profesji nie są wyjątkiem, a raczej 
drobną częścią globalnego procesu, który obserwujemy również w przypadku polskie-
go rynku pracy (choć u nas nie wynikają one z procesu automatyzacji). 

Bez względu na to, czy spojrzymy na przyszłość zawodu bibliotekarza z perspekty-
wy optymistycznej (zmiany i rozwoju, w tym procesu specjalizacji) czy skrajnie pesy-
mistycznej z punktu widzenia osób wykonujących ten zawód (zanikania miejsc pracy 
i postępującej automatyzacji), patrząc na „teraz” naszego zawodu, obserwujemy dużą 
dynamikę zmian w odniesienie do naszej profesji w przypadku szkolnictwa wyższego. 
O tym, jak szybkie są to zmiany widać na przykładzie artykułu E. Matczuk i A. Śniechow-
skiej-Karpińskiej, w którym autorki opisują status i drogę awansu bibliotekarzy dyplomo-
wanych w państwowych uczelniach Lublina, analizując stan faktyczny z października 
2014 roku9. Dziś analizowane w tym artykule opisy stanów faktycznych na poszcze-
gólnych uczelniach nie są w pełni aktualne, ponieważ pojawiły się zapisy dotyczące 
bibliotekarzy dyplomowanych w statutach kolejnych państwowych uczelni lubelskich, 

[online] [przeglądany 08 VI 2015]. Dostępny w: http://arche.depotoi.re/autoblogs/wwwinternetactune-
t_8a3fe3331e0ad7327e18d9fe6ec3f0ad04dcea58/media/3722fa7d.The_Future_of_Employment.pdf 

8 Tamże s. 44
9 Ewa Matczuk, Anastazja Śniechowska-Karpińska: Status bibliotekarzy dyplomowanych w bi-

bliotekach państwowych szkół wyższych Lublina — stan z października 2014 roku. Biuletyn EBIB [on-
line] 2014 Nr 8 (153), Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy. [przeglądany 05 VI 2015]. Dostępny W: 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/284. ISSN 1507-7187
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niektóre planują lub już dokonały pewnych zmian zapisów statutów, realizując 
tym samym ustawowy wymóg: „Sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni 
nieuregulowane w ustawie określa statut uczelni, zwany dalej „statutem”, co zapisa-
no w art. 17 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym10. 

Punktem odniesienia analizy dotyczącej statusu i awansu pracowników bibliotek 
medycznych szkół wyższych, w tym bibliotekarzy dyplomowanych, zawartej w tym 
artykule są: wytyczne Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Pol-
skich (KDBASP), zapisy w statutach polskich uniwersytetów medycznych (analizowa-
ne w czerwcu 2015 r.) oraz ankiety wypełnione przez poszczególne biblioteki uczelni 
medycznych (w miesiącach wakacyjnych 2015 r.). 

Analizując dokument Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy 
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej - Rekomenda-
cja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP)11 może-
my zauważyć, że sposób myślenia członków KDBASP jest odmienny niż ustawodawcy, 
który „otwierając” zawód nie stawia praktycznie żadnych szczególnych warunków, ja-
kie winni spełniać kandydaci na bibliotekarzy, w tym na bibliotekarzy dyplomowanych 
i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. 

Przede wszystkim w rekomendacji KDBASP pojawia się zalecenie przeprowadze-
nia „postępowania kwalifikacyjnego”, inicjowanego przez wniosek dyrektora bibliote-
ki adresowany do rady bibliotecznej lub specjalnej komisji uczelnianej; postępowanie 
to winno odbywać się „zgodnie z przepisami właściwymi dla tej grupy pracowników 
oraz statutem uczelni”12. 

Warunki, jakie winien spełniać kandydat podzielono na dwie grupy: obligatoryjne 
i dodatkowe - służące ocenie kandydata. W przypadku warunków obligatoryjnych po-
dzielono je na:

formalne (wykształcenie, minimalny staż w bibliotece naukowej, znajomość • 
języka obcego, wymóg posiadania publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa 
i/lub informacji naukowej – w tym dwóch recenzowanych); 
działalność naukowo-badawczą (publikacje naukowe, redakcja naukowa i/• 
lub merytoryczna, udział w komitetach i ciałach doradczych, itp.)
działalność dydaktyczną (prowadzenie zajęć lub przygotowanie i realizacja • 
szkoleń w tym online, itp.);

10 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, dz. cyt.
11Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej. Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich [online] [przeglądany 05 VI 2015]. Dostępny w: http://kangur.uek.krakow.pl/kdbasp/wp-
content/uploads/2013/11/opinia_2013_03_25.pdf 

12Tamże
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działalność organizacyjną (pełnienie funkcji kierowniczych, kierowanie • 
projektami, grantami, projektowanie i wprowadzanie innowacji w zakresie 
organizacji pracy, opracowywanie strategii, organizacja konferencji, szkoleń, 
warsztatów, współpraca z instytucjami z otoczenia nauki, itp.).

Warunki dodatkowe objęły następującą działalność: dydaktyka na rzecz innych grup 
użytkowników niż akademickie; popularyzacja czytelnictwa, edukacji informacyjnej, 
nauki i jej wyników, posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

W przypadku warunków obligatoryjnych kandydat na stanowisko bibliotekarza 
dyplomowanego winien spełniać przynajmniej jeden wymóg z każdej grupy oprócz 
wymogów formalnych – traktowanych łącznie, tj. dotyczących działalności naukowo-
badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Trzeba stwierdzić, że warunki wstępne stawiane przed osobami chcącymi uzyskać 
status bibliotekarzy dyplomowanych w świetle „Wymagań” przygotowanych przez 
KDBASP są porównywalne z tymi, jakie stawiano przed kandydatami na dyplomowa-
nych bibliotekarzy, którzy zdawali egzamin państwowy przez ministerialną komisją, 
na podstawie wymogów stawianych przez uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplo-
mowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej13. Podkreślenia wymaga jednak podstawowa różnica między dawnym Roz-
porządzeniem i „Wymaganiami” przygotowanymi przez KDBASP. Rozporządzenie 
obowiązywało z mocy prawa (i z mocy prawa przestało obowiązywać), „Wymagania” 
KDBASP mają charakter zaleceń i uczelnie nie mają obowiązku się do nich stosować. 
Podjęta przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniu 
4 lipca 2013 r. uchwała w sprawie wymagań stawianych kandydatom na dyplomo-
wanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 
naukowej, uznając korzyści płynące z ujednolicenia kryteriów (zagwarantuje pełną 
mobilność (…) oraz będzie gwarancją równego traktowania), zawiera jedynie stwier-
dzenie: „jednym z możliwych rozwiązań byłoby przyjęcie wymagań zgodnych z reko-
mendacją Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich” 14.

Jak więc w praktyce zapisy opracowane przez KDBASP zostały zaadaptowane przez 
poszczególne uczelnie medyczne? Podstawę analiz stanowiły statuty poszczególnych 
polskich uczelni medycznych dostępne na stronach www uczelni oraz ich wewnętrz-

13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kan-
dydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej. Dz.U. 2006 Nr 155 poz. 1112

14 Dokument nr 18/VI KRASP: Uchwała Prezydium KRASP w sprawie wymagań stawianych kandyda-
tom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji na-
ukowej. [online] [przeglądany 15 VII 2015].  Dostępny w: http://www.krasp.org.pl/pliki/3f3919f85abc6d-
fdd59b1808564b0123.pdf 
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ne akty prawne15. W większości analizowanych statutów pojawił się zapis przeniesio-
ny wprost z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym16, zapis art. 108: „Nauczycielami 
akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 2) pracownicy dydaktyczni; 
3) pracownicy naukowi; 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy 
dokumentacji i informacji naukowej” (w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lubli-
nie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu). 

W niektóre statuty wpisano również stanowiska, jakie mogą zajmować biblioteka-
rze dyplomowani i dyplomowanie pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, 
zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Dyplomowani biblioteka-
rze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnia-
ni na stanowiskach: 1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty 
dyplomowanego; 2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 3) 
adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 4) asysten-
ta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej”17 (w Białymstoku, 
Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu). Niektóre ze sta-
tutów wymieniają również pracowników bibliotecznych i dokumentacji i informacji 
naukowej wśród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (Białystok, 
Katowice, Lublin, Poznań, Warszawa).

Wymagania w stosunku do kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy i pra-
cowników dokumentacji i informacji naukowej zapisano w przypadku następujących 
uczelni medycznych: w Gdańsku, Lublinie, Toruniu/Bydgoszczy, Warszawie i Wrocła-
wiu.

W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapisano w § 102 następujące 
wymagania w odniesieniu do dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pra-
cowników dokumentacji i informacji naukowej: 

„1. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pra-
cowników dokumentacji i informacji naukowej zgodnie z art. 114 ust. 9 Ustawy mogą 
być zatrudnione osoby posiadujące tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. 
W przypadku gdy wykształcenie nie jest związane z bibliotekoznawstwem lub informa-
cją naukową, warunkiem zatrudnienia jest posiadanie ukończonych studiów podyplo-
mowych z tego zakresu. 

2. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracow-
ników dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione osoby, które poza 
wymogami art. 114 ust. 9 Ustawy oraz § 102a ust. 1 Statutu GUMed posiadają odpo-

15Przenalizowano 10 z 11 statutów, w jednym przypadku dostęp do ujednoliconego tekstu Statutu wy-
magał znajomości hasła, którego autorki nie posiadały, ogólnie dostępny tekst był wersją nie zawierającą 
szeregu zmian wprowadzanych poszczególnymi uchwałami Senatu tej uczelni przez kilka kolejnych lat.

16 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, dz. cyt.
17Tamże



179Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

wiedni dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne z zakresu bibliotekoznawstwa lub 
informacji naukowej oraz osiągnięcia organizacyjne, przy czym:

1) na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty 
dyplomowanego można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 4 lata na 
stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego albo 10 lat 
w bibliotece naukowej,

2) na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego 
można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 3 lata na stanowisku adiunk-
ta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji naukowej albo 8 lat w biblio-
tece naukowej,

3) na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji 
naukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 2 lata na stano-
wisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej albo 
6 lat w bibliotece naukowej,

4) na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji 
naukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 2 lata w bibliotece 
naukowej.” 

W Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wymagania w odniesieniu do 
dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i in-
formacji naukowej zapisano w § 97 w następującym brzmieniu:

„2. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby 
spełniające następujące warunki dodatkowe: (...) 

9) na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika do-
kumentacji i informacji naukowej – osoba, która posiada:

a) wykształcenie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: studia dru-
giego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe; 

b) zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnie z wymogami Uczelni; 
c) co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej;
d) udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej;
e) co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej 

w wydawnictwach recenzowanych”.
W załączniku nr 9 do Statutu, określającym warunki udziału w konkursach na po-

szczególne stanowiska nauczycieli akademickich znalazły się: 
4. Wymagania na stanowiska: dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej 
1) Przy ubieganiu się o stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i starszego 

dokumentalisty dyplomowanego - co najmniej 4 lata pracy na stanowisku kustosza 
dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego i ocena pracy zawodowej, dydak-
tycznej i naukowej oraz opublikowanego dorobku; 
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2) Przy ubieganiu się o stanowisko kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dy-
plomowanego - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub 
adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy w bibliotece naukowej lub w infor-
macji naukowej, archiwalnej lub muzealnej i ocena pracy zawodowej, dydaktycznej i 
naukowej oraz opublikowanego dorobku; 

3) Przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji 
i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta biblioteczne-
go lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy w bibliotece naukowej lub w 
informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej i ocena pracy zawodowej, dydaktycz-
nej i naukowej oraz opublikowanego dorobku; 

4) Przy ubieganiu się o stanowisko asystenta bibliotecznego i asystenta dokumen-
tacji i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy w bibliotece naukowej lub w in-
formacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej i ocena pracy zawodowej, dydaktycznej 
i naukowej oraz opublikowanego dorobku. 

W przypadku Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (UMK 
w Toruniu):

§ 117
8. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowni-

ków dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione osoby, które posiada-
ją:

1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
2) pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
3) udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny,
4) znajomość co najmniej jednego języka obcego.
9. Rektor w drodze zarządzenia określi:
1) szczegółowe wymagania i kwalifikacje zawodowe, jakie musi spełniać kandydat 

na stanowiska, o których mowa w ust. 8,
2) organ właściwy do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych 

kandydatów na stanowiska określone w ust. 8,
3) tryb postępowania w sprawach stwierdzania spełnienia wymagań i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów na stanowiska określone w ust. 8.
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Załączniku do Statutu Nr 20 określił wymagania 

i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach nauczycieli akademickich, 
które wydają się najbliższe temu, co zapisano w „Wymaganiach” przygotowanych przez 
KDBASP: 

§ 11. 
1. Na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika do-

kumentacji i informacji naukowej, mogą być zatrudniane osoby spełniające warunki: 
1) dotyczące wykształcenia: 
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a) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, lub 

b) stopień naukowy z bibliologii lub informacji naukowej, lub
c) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż 

w pkt a oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub infor-
macji naukowej, lub 

d) stopień naukowy z innych nauk niż wymienione w pkt b, w zakresie zgodnym 
z profilem i potrzebami badawczymi danej biblioteki, 

2) dotyczące minimalnego stażu - co najmniej 2 lata stażu w bibliotece naukowej, 
3) dotyczące znajomości języka obcego – wymagane za świadczenie o znajomości 

języka obcego zgodnie z wymogami określonymi w Uczelni, 
4) dotyczące aktywności naukowej - posiadające minimum 5 publikacji z zakresu bi-

bliotekoznawstwa lub informacji naukowej, lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem 
Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym 2 recenzowa-
nych, oraz prowadzące: 

5) działalność naukowo-badawczą w formie: 
a) publikacji informacyjnych, bibliograficznych i innych o charakterze naukowym, 

innych, niż wymienione w ust. 1 pkt 4, albo 
b) redakcji naukowych lub merytorycznych, albo 
c) udziału w komitetach i radach programowych konferencji, czasopism, serii wy-

dawniczych, albo 
d) udziału w projektach, prowadzenia badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej, badań efektywności działalności bibliotecznej, tworzenia baz danych, itp. 
6) działalność dydaktyczną w formie: 

a) zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub nauk 
zgodnych z profilem Biblioteki Uczelnianej, albo 

b) przygotowania i realizacji różnych form dydaktyki bibliotecznej, w tym z zakresu edu-
kacji informacyjnej, również w wersji e-learningowej, 

7) działalność organizacyjną w formie: 
a) sprawowania funkcji kierowniczych w bibliotece, 
albo 
b) kierowania projektami, grantami, pracy w stałych zespołach problemowych Biblio-

teki/Uczelni, albo 
c) projektowania i wdrażania usprawnień oraz innowacji w zakresie organizacji pracy 

Biblioteki, 
d) opracowywania dokumentów o znaczeniu praktycznym, na przykład strategii, proce-

dur wewnętrznych, 
e) organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, praktyk, albo 
f) współpracy z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki. 
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2. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dy-
plomowanego można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 4 lata na stanowi-
sku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego albo 10 lat w bibliotece 
naukowej. 

3. Na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego można 
zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 3 lata na stanowisku adiunkta bibliotecz-
nego lub adiunkta dokumentacji i informacji naukowej albo 8 lat w bibliotece naukowej. 

4. Na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji na-
ukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 2 lata na stanowisku asy-
stenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej albo 6 lat w biblio-
tece naukowej. 

5. Na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji na-
ukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 2 lata w bibliotece nauko-
wej. 

6. Dodatkowe szczegółowe wymagania może określić Rektor.
Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zatwierdził zapisy w następującym 

brzmieniu:
„§ 105a. 1. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa w § 91 ust. 3, mogą 
być zatrudnione osoby, które posiadają:

1) tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy z zakresu bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej lub stopień naukowy z innych nauk w zakresie zgodnym z profilem 
i potrzebami badawczymi biblioteki uczelnianej,

2) przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
3) udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny,
4) udokumentowaną zgodnie z wymogami uczelni znajomość języka obcego.
2. Rektor w drodze zarządzenia określi:
1) szczegółowe wymagania i kwalifikacje zawodowe, jakie musi spełniać kandydat 

na stanowiska, o których mowa w § 91 ust. 3,
2) organ właściwy do stwierdzenia spełnienia wymagań i kwalifikacji zawodowych 

kandydatów,
3) tryb postępowania w sprawach stwierdzania spełnienia wymagań i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów.”
Łatwo dostrzec, że poszczególne uczelnie w różny sposób postanowiły uregulować 

kwestię warunków, jakie są stawiane przed kandydatami na dyplomowanych biblioteka-
rzy. Ponadto warunki te mają różny stopień szczegółowości i stanowią wyzwania o nieco 
różnym „stopniu trudności”. We wszystkich opisywanych wyżej przypadkach pojawiają 
się wymogi dotyczące wykształcenia i stażu, a niektóre uczelnie wymagają ponadto udo-
kumentowanej znajomości języka obcego i publikacji w wymaganej liczbie (w tym recen-
zowanych). 
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Wprowadzone do statutów uniwersytetów medycznych w Gdańsku, Lublinie i War-
szawie zapisy odnośnie wymagań w stosunku do poszczególnych stanowisk biblio-
tekarzy dyplomowanych wyznaczają ścieżkę awansową dla tej grupy pracowników. 
Niemniej ani w tych jednostkach ani w pozostałych po zmianie przepisów nie miały 
miejsca awanse pracowników na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych. Przy-
czyną może być zarówno fakt, że są to zmiany relatywnie nowe, jak i to, że grupa 
pracowników, których dotyczą jest niewielka. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że bibliotekarze dyplomowani jako grupa specjalistów 
w swojej dziedzinie, jest bardzo różnie postrzegana przez uczelnie medyczne. Niektóre 
uregulowały bardzo szczegółowo kwestię tego, jakie warunki powinni spełniać kandy-
daci na dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji 
i informacji naukowej, w przypadku innych warunki te są sformułowane ogólniej lub 
pojawiają się zapisy o tym, że są (lub zostaną) one dookreślone w innych dokumentach 
uczelnianych (np. w załącznikach do statutu). Jest to jednak postawa zdecydowanie 
rzadsza, wydaje się, że raczej uczelnie wciąż nie widzą pilnej konieczności uregulowa-
nia statusu bibliotekarzy (w tym dyplomowanych) w swoich aktach prawnych. 

Uzupełnienie analizy dokumentów i aktów prawnych stanowiła ankieta skierowana 
do wszystkich bibliotek uniwersytetów medycznych w Polsce. Ankieta zawierała 11 
pytań, w których pojawiły się następujące kwestie:

Liczba zatrudnionych w danej bibliotece osób (liczba etatów)• 
Liczba bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w danej bibliotece • 
Czy na danej uczelni wprowadzono wewnętrzne regulacje dotyczące wymagań • 
kwalifikacyjnych w odniesieniu do bibliotekarzy dyplomowanych?
Czy na danej uczelni wprowadzono wewnętrzne regulacje dotyczące wymagań • 
kwalifikacyjnych w odniesieniu do bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami 
dyplomowanymi? 
Czy na danej uczelni wprowadzono wewnętrzne regulacje dotyczące zasad • 
awansu bibliotekarzy dyplomowanych?
Czy na danej uczelni wprowadzono wewnętrzne regulacje dotyczące zasad • 
awansu bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi?
Liczba bibliotekarzy dyplomowanych, którzy uzyskali ten status na nowych • 
zasadach - po zmianie przepisów w odniesieniu do bibliotekarzy dyplomowa-
nych
Liczba osób planujących przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego • 
w celu uzyskania statusu bibliotekarza dyplomowanego
Liczba bibliotekarzy dyplomowanych, którzy awansowali zgodnie z nowymi • 
zasadami przyjętymi na danej uczelni
Liczba bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi, którzy • 
awansowali zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi na danej uczelni
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Odpowiedź zwrotną przesłały wszystkie biblioteki. Analizując wyniki przeprowa-
dzonej ankiety można wyciągnąć następujące wnioski:

bibliotekarze dyplomowani stanowią niewielką grupę pracowników w poszcze-• 
gólnych jednostkach (są biblioteki gdzie nie ma żadnego dyplomowanego, 
ale jest też taka, gdzie stanowią oni 12% zespołu); średnia wynosi około 4% 
wszystkich bibliotekarzy pracujących w bibliotekach polskich uczelni medycz-
nych łącznie;
na 5 z 11 uczelni wprowadzono wewnętrzne regulacje dotyczące wymagań • 
kwalifikacyjnych w odniesieniu do bibliotekarzy dyplomowanych; 
jedynie na jednej uczelni wprowadzono dodatkowe wewnętrzne regulacje do-• 
tyczące wymagań kwalifikacyjnych w odniesieniu do bibliotekarzy pozostają-
cych w grupie pracowników administracyjno-technicznych
trzy uczelnie wprowadziły regulacje dotyczące zasad awansu bibliotekarzy dy-• 
plomowanych poprzez określenie wymagań dla poszczególnych stanowisk;
tylko dwóch bibliotekarzy dyplomowanych uzyskało ten status po zmianie za-• 
sad w związku z tzw. „deregulacją” (ale wg „starych zasad”), w pozostałych 
bibliotekach pracują dyplomowani, którzy zdobyli uprawnienia na starych za-
sadach (zdawali egzamin państwowy);
są biblioteki, w których pracownicy posiadający uprawnienia bibliotekarzy dy-• 
plomowanych nie zajmują stanowisk nauczycieli akademickich;
około ośmiu osób (z pięciu bibliotek, które uregulowały w swoich aktach praw-• 
nych kwestie dyplomowanych) deklaruje aktualnie chęć przystąpienia do po-
stępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania statusu bibliotekarza dyplomo-
wanego.

Wyraźnie widać, że nowe zasady nie spowodowały na uczelniach medycznych 
w sposób automatyczny przyjęcia rekomendacji KDBASP. Osoby, które uzyskały 
uprawnienia na starych zasadach pozostają na dotychczasowych stanowiskach, co 
może mieć trzy zasadnicze przyczyny:

są już starszymi kustoszami dyplomowanymi, a więc zajmują najwyższe moż-• 
liwe stanowisko w hierarchii bibliotekarzy dyplomowanych,
jest to efekt braku otwartej ścieżki awansu dla tej grupy na gruncie przepisów • 
przyjętych w danej uczelni,
lub ścieżka ta jest dopiero tworzona. • 

W odniesieniu do grupy bibliotekarzy nie będących nauczycielami akademickimi 
raczej brak jest regulacji wewnętrznych określających zasady ich awansowania (wy-
jątkami są Kraków i Wrocław, gdzie podjęto takie próby). Na mocy aktualnie obowią-
zującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świad-
czeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (w Ta-



185Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

beli stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pra-
cowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej)18 
jedynym kryterium uprawniającym do przejścia na wyższe stanowisko wydaje się być 
staż pracy, co zresztą znajduje swoje odzwierciedlenie w zasadach obowiązujących w 
UMK (Toruń, Bydgoszcz). Niemniej okazuje się, że pomimo wyraźnego złagodzenia 
wymogów bardzo niewielu bibliotekarzy awansowało wg nowych zasad.

Podejmując próbę podsumowania można zauważyć, że zagwarantowana ustawowo 
autonomia uczelni znajduje swoje odzwierciedlenie również w sytuacji bibliotekarzy 
pracujących w bibliotekach poszczególnych uniwersytetów medycznych. Po upływie 
dwóch lat od likwidacji komisji ministerialnej potwierdzającej kwalifikacje kandyda-
tów na bibliotekarzy dyplomowanych, zmiany w statutach uczelnianych wprowadzono 
w 5 na 11 jednostek. Przyjęte już rozwiązania różnią się od siebie nawzajem i w różnym 
stopniu nawiązują do rekomendacji KDBASP. Jak w przyszłości może się to przełożyć 
na możliwość zmiany zatrudnienia między różnymi uczelniami, trudno przewidzieć. 
Jeszcze mniej jasno rysuje się perspektywa awansu pionowego w ramach stanowisk 
przewidzianych dla bibliotekarzy dyplomowanych. 

Osobne zagadnienie stanowi kwestia wymagań wobec kandydatów na biblioteka-
rzy dyplomowanych oraz tego, co uzyskują oni po zaliczeniu do grupy nauczycieli 
akademickich. Niewątpliwie jako korzystny może być postrzegany brak konieczności 
zdawania egzaminu, co zawsze wiązało się z dużym stresem i niepewnością wyniku. 
Aktualnie procedura zyskała charakter postępowania wewnątrzuczelnianego polega-
jącego na analizie dokumentów, gdzie ewentualny wynik negatywny wydaje się być 
mniej dotkliwy. Co ciekawe, w odróżnieniu od wcześniej obowiązujących przepisów, 
nowe regulacje nie poruszają w ogóle kwestii, kiedy ponownie kandydat może ubiegać 
się o stanowisko, jeśli jego osiągnięcia zostaną uznane za niewystarczające. Pamiętać 
też należy, że nie uległy zmianie obowiązki bibliotekarzy dyplomowanych, dotyczące 
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz konieczności poddawania 
się ocenom okresowym. Jak słusznie zauważyły autorki ankiety z Wrocławia: „może 
okazać się, że przy nisko ustalonych poziomach wymagań awansu na to stanowisko nie 
będą później w stanie spełniać wymogów oceny pozytywnej, gdyż np. nie mają pensum 
dydaktycznego, nie uczestniczą w konferencjach i stażach zagranicznych, nie mają ar-
tykułów opublikowanych w czasopismach z wysokim Impact Factor, itp.” 

„Deregulacja”, wiążąca się prawdopodobnie z niewiedzą ustawodawcy na temat 
tego, kim faktycznie w naszej grupie zawodowej są bibliotekarze dyplomowani oraz 
będąca wynikiem stereotypowych wyobrażeń o (niewielkim, nie wymagającym szcze-
gólnych kompetencji, wiedzy i kierunkowych studiów) zakresie obowiązków pracow-
ników bibliotek, w praktyce jak dotąd ani nie ułatwiła dostępu do stanowisk nauczycie-

18Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warun-
ków wynagradzania za pracę…, dz. cyt.
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li akademickich, ani nie spowodowała znacząco większego zainteresowania tą ścieżką 
kariery zawodowej. Jedynie w pojedynczych bibliotekach medycznych znaleźć można 
osoby deklarujące zainteresowanie tą procedurą i awansem na stanowisko biblioteka-
rza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji na-
ukowej.

W odniesieniu do bibliotekarzy pozostających w tzw. grupie pracowników admi-
stracyjno-technicznych zniesienie dotychczas obowiązujących zapisów dotyczących 
podnoszenia kwalifikacji de facto zbliżyło ich sytuację do sytuacji pozostałych pra-
cowników nie będących nauczycielami akademickimi, gdzie uzasadnieniem podwyżki/
awansu może być postawa pracownika i sposób wypełniania przez niego obowiązków 
służbowych. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że kierunkowe studia podyplomowe 
stanowiące dotąd warunek uzyskania stanowiska starszego bibliotekarza wiązały się 
z odpłatnością, często co najmniej w części (jeśli nie w całości) ponoszoną przez pra-
cownika. I w tej grupie jednak, jak wykazała ankieta, pomimo zmniejszonych wymo-
gów formalnych nie zanotowano awansów odbywających się na nowych zasadach. 

Post scriptum

W dniu 19 listopada 2015 roku została podjęta Uchwała Senatu Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu UM w Łodzi19, 
w wyniku której zniknęły z tego dokumentu zapisy dotyczące bibliotekarzy dyplo-
mowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. 
Usunięto tę grupę pracowników spośród wymienianych w § 73 ust. 1 Statutu, usunięto 
w całości zapis § 73 ust. 4 oraz zmodyfikowano zapisy ust. 5 Statutu i Załącznika nr 
6 dotyczącego oceny nauczycieli akademickich. Tym samym „problem” bibliotekarzy 
dyplomowanych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi został radykalnie rozwiązany. 
Okazuje się, że nie zawsze „coś być musi za zakrętem…”. 

Statuty i inne wewnętrzne akty prawne polskich uczelni medycznych, które stano-
wiły podstawę analizy:

1. Statut Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2014 - wprowa-
dzony Uchwałą nr 13 /14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 
04.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku http://www.bip.umb.edu.pl/?cid=23 

2. Statut Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
33/2013 Senatu GUMed z dnia 30.09.2013 r. http://gumed.edu.pl/attachment/attachmen-
t/21778/zal_nr_1_do_u3313_tj_STATUTU_GUMed_30_09_13.pdf 

19Uchwała nr 454/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w spra-
wie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. [online] [przeglądany 18 I 
2016]. Dostępny w: http://www.umed.pl/pl/inf/inf_uchwaly/2015/uchwala_2015_454.pdf 
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2.1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2014 Rektora GUMed. z dnia 23.09.2014 r. 
- Regulamin Rady Bibliotecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego http://biblio-
teka.gumed.edu.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/pdf/regulaminy/zal_nr_1_do_z3614_
Regulamin_RadyBibliotecznej.pdf 

3. Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony przez Se-
nat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w dniu 14 czerwca 2006 r. Uchwałą 
Nr 121/2006 zmieniony Uchwałami: Nr 133/2007 z dnia 28 marca 2007 r., Nr 158/2007 
z dnia 4 lipca 2007 r., Nr 10/2007 z dnia 26 września 2007 r., Nr 26/2007 z dnia 24 
października 2007 r., Nr 54/2010 z dnia 24 lutego 2010 r., Nr 81/2010 z dnia 28 kwiet-
nia 2010 r., Nr 29/2010 z dnia 27 października 2010 r., Nr 72/2012 z dnia 14 marca 
2012 r., Nr 166/2012 z dnia 24 października 2012 r., Nr 45/2013 z dnia 27 lutego 2013 
r., Nr 78/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr 112/2014 z dnia 22 października 2014 r. 
oraz Nr 30/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Tekst jednolity http://bip.sum.edu.pl/index.
php?id=403&id2=300 

4. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego 7 czerwca 2006 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami 
nr 42/VI/2007 z 27.06.2007 roku, nr 55/X/2007 z 31.10.2007 roku, nr 44/X/2008 z 
8.10.2008 roku, nr 58/X/2009 z 28.10.2009 roku, nr 12/II/2010, 13/II/2010 i 14/II/2010 
z 24.02.2010 roku, nr 29/IV/2010 z 28.04.2010 roku, nr 34/V/2010 z 26.05.2010 roku, 
nr 59/IX/2010 z 29.09.2010 roku, nr 28/V/2011 z 25.05.2011 roku, nr 66/X/2011, nr 67/
X/2011, nr 68/X/2011,nr 69/X/2011, nr 70/X/2011, nr 71/X/2011,nr 72/X/2011 i nr 73/
X/2011 z 26.10.2011 roku, nr 6/I/2012 z 25.01.2012 roku, nr 106/X/2012 z 31.10.2012 
roku, nr 169/XII/2014 z 17.12.2014 roku oraz nr 21/II/2015 z 25.02.2015 roku Senatu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego) http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/3171038/
Statut_UJ_ost_zm_25.02.2015.pdf

5. Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Obwieszczenia Nr 
2/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 2 stycznia 2015 roku 
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/statut/

6. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Uchwała nr 30/ 2010 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz ustalenia jego tekstu jednoli-
tego http://www.old.amp.edu.pl/_nowa/pol/files/12_793_statut_2010.pdf 

7. Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznegow Szczecinie http://www.pum.edu.
pl/dokumenty/statut-pam/statut-pum-po-zmianach-17.12.2014-rok 

7.1 Załącznik nr 6 zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska na-
uczycieli akademickich na uniwersytecie http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file
/0007/80197/zalacznik-nr-6_konkurs-na-na-stanowiska.pdf
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8. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 
r (dokument aktualny w dniu 15.04.2015) - UCHWAŁA Nr 135 Senatu Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Na podstawie art. 56 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj Dz. U. z 2012 r., poz. 572 
ze zm.) - dotyczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/
prawo/inc/pdf/Z_Rektora_48_2014.pdf 

8.1 Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 
28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla kandydatów na dyplomo-
wanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informa-
cji naukowej, właściwego organu oraz trybu postępowania w sprawach stwierdzenia 
ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu http://www.umk.pl/
uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=48&b-
p=0&rok=2014 

9. Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik Nr 4 do Uchwały 
Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. Statut Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego z dnia 26 marca 2012 r. (tekst jednolity) Uwzględnia zmiany wprowadzone: 
Uchwałą Nr 110/2012 Senatu WUM z dnia 26.11.2012 r., Uchwałą Nr 120/2012 Sena-
tu WUM z dnia 17.12.2012 r., Uchwałą Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23.02.2015 
r. http://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/statut/2015.03.12_statut_wum_3.2015-
internet.pdf 

10. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we WROCŁAWIU Za-
łącznik do uchwały nr 1324 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 
września 2013 r. Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
z dnia 17 września 2012 roku Tekst jednolity http://www.bip.umed.wroc.pl/download/
statut/1193_0.pdf 
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InFoRmACJA nAukoWA

Mgr Irmina Utrata Mgr Krzysztof WłodarczykMgr Agnieszka Czarnecka

Warszawa – WUM

Na POgRaNICZU INFORMaCjI NaUKOWEj

Abstract

Department of Information Science plays a major role in supporting the academic staff in the evalu-
ation of scientific achievements. In recent years, in the Main Library of Medical University of Warsaw, we 
have seen significant increase in demand for these services. Reliability and validity of carried out tasks is 
ensured by the application of internal principles for the evaluation of scientific publications, regulations 
of the Ministry of Science and Higher Education and guides from the Central Commission for Academic 
Degrees and Titles. Sometimes, however, we find ourselves in a place where the knowledge of regulations, 
available literature and years of experience are no longer enough. This is the frontier of information scien-
ce: a full of emotions place between scientific integrity and the wide spectrum of author’s interest. In this 
publication we recall questions, that we often ask ourselves during problematical evaluations of hard cases: 
Is one source always enough to evaulate right? How far should one look for author’s affiliation? Is the po-
licy of the publisher affecting our judgment? Do we have the right to judge? Here, we share our experience 
and seek answer to a question: how we can work together to bring some light into this dark frontier?

Streszczenie

Jednym z kluczowych zadań Oddziału Informacji Naukowej jest wsparcie użytkowników i instytucji 
w zakresie analizy dorobku publikacyjnego. W ostatnich latach obserwujemy w Bibliotece Głównej WUM 
niezwykle dynamiczny wzrost liczby przygotowywanej dokumentacji bibliometrycznej, a także rodzajów 
wyliczeń. Dla sprawnej realizacji zadań związanych z bibliometrią, kluczowe znaczenie mają kwestie for-
malne, regulowane m.in. przez lokalnie obowiązujące zasady punktacji publikacji naukowych, rozporzą-
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dzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komunikaty i zalecenia Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów. Niejednokrotnie dochodzimy jednak do miejsca, gdzie sama znajomość dostępnych 
przepisów, fachowa literatura i wieloletnie doświadczenie przestają wystarczać. Jest to swoiste pogranicze 
informacji naukowej, pełne emocji miejsce pomiędzy rzetelnością naukową a szeroko rozumianym inte-
resem autora. W pracy stawiamy pytania, które nasuwają się w trakcie analiz problematycznego dorobku 
publikacyjnego, m.in.: jaki wpływ w omawianym temacie ma niejednorodna polityka wydawnicza? czy 
na podstawie jednego źródła można dokonać właściwej i wiarygodnej oceny? jaka jest dopuszczalna gra-
nica poszukiwania afiliacji? Niniejsza praca jest opisem naszych doświadczeń, a także poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie jak możemy współpracować lokalnie i ponadlokalnie, żeby wypełnić tytułowe 
pogranicze dzisiejszej informacji naukowej.

W dzisiejszej polityce naukowej, mierzenie wartości dorobku publikacyjnego stało 
się powszechne. Jedną z metod jego ewaluacji jest bibliometria - ocena oparta na ana-
lizie danych bibliograficznych. Ich źródłem są przede wszystkim bazy bibliograficzne, 
często tworzone i rozwijane przez bibliotekarzy. Umożliwiają one wieloaspektową do-
kumentację osiągnięć publikacyjnych, stanowiąc w tym aspekcie podstawę ewaluacji 
instytucji i osób. Oddziały Informacji Naukowej pełnią kluczową rolę w tym procesie 
– ich pracownicy dokonują rejestracji i analizy piśmiennictwa naukowego, klasyfikują 
dokumenty, przypisują publikacjom wskaźniki bibliometryczne. 

Tworzone bazy muszą spełniać określone kryteria: kompletności, poprawności danych, 
właściwej klasyfikacji dokumentów, zgodności z wymaganiami określonymi w dokumen-
tach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego(MNiSW), czy Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów(CK). Jednak brak odniesienia w obowiązujących aktach prawnych wy-
dawanych przez MNiSW1 i CK2 do wielu istotnych kwestii i niejednoznaczne zapisy, unie-
możliwiają stosowanie przejrzystej polityki oceny publikacji zarówno na gruncie lokalnym 
jak i w skali kraju. Biblioteki, nie znajdując podstawy postępowania w ww. dokumentach, 
kierują zapytania do MNiSW lub CK. Odpowiedzi nie zawsze są satysfakcjonujące, stoso-
wane tylko lokalnie lub przekazywane nieformalnie, zaprzyjaźnionym bibliotekom. Nie-
jednokrotnie stajemy na pograniczu rzetelności naukowej, dochodząc do miejsca, w któ-
rym znajomość dostępnych przepisów, fachowa literatura i wieloletnie doświadczenie nie 
wystarczają do jednoznacznej interpretacji danych zawartych w publikacjach. 

Poszczególne uczelnie stosują własne zasady, często regulowane wewnętrznymi prze-
pisami, dlatego biblioteki uczelni medycznych podjęły próbę wprowadzenia jednolitych 

1Rozporządzenie MNiI z 04.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków 
finansowych na naukę (Dz.U.2005, Nr 161, poz.1359);  Rozporządzenie MNiSW z 17.10.2007 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2007, 
Nr 205, poz. 1489); Rozporządzenie MNiSW z 25.05.2010 r. zmieniające rozporządzenie z 17.10.2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową 
(Dz.U. 2010, Nr 93, poz. 599); Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przy-
znawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U.2012, poz.877 z późn. zm.)

2Wymogi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów ogłoszone Komunikatami nr 4/2009 oraz 3/2012
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zasad, chociażby we własnym środowisku. W maju 2008 r., w Bibliotece Głównej Po-
morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, odbyło się spotkanie robocze poświęcone 
ujednoliceniu zasad punktacji publikacji naukowych pracowników uczelni medycz-
nych. Wynikiem tej inicjatywy był projekt ujednoliconych zasad punktacji publikacji 
indywidualnego dorobku naukowego w uczelniach medycznych. Niestety, w większo-
ści z nich, nie wprowadzono w życie proponowanych zasad. W obliczu omawianego 
problemu, dotykającego wszystkie uczelnie, w marcu 2011 r. na spotkaniu Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) został powołany ze-
spół ds. punktacji, z zadaniem przygotowania wspólnego stanowiska w sprawie opraco-
wywania oceny jednostek. Sześcioosobowy zespół reprezentujący różne typy uczelni, 
działa pod kierunkiem mgr Anny Grygorowicz – dyrektora Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Medycznego w Gdańsku. Zespół przygotował pismo do MNiSW oraz prze-
wodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, z uwagami nt. niedostat-
ków obecnie stosowanych zasad oceny dorobku naukowego oraz punktacji czasopism 
naukowych. Pismo skierowane do MNiSW zawierało także propozycję utworzenia 
listy dyskusyjnej pozwalającej na wymianę doświadczeń oraz deklarację środowiska 
bibliotekarzy szkół wyższych o gotowości współpracy z Komitetem przy opracowy-
waniu kryteriów oceny dorobku publikacyjnego pracowników nauki. W czerwcu 2011 
roku, na XXIX Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych organizowanej przez 
Bibliotekę Główną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wygłoszo-
ny został referat pt. Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych – raport 
rozbieżności.3 Tekst wystąpienia opracowano na podstawie analizy badań ankietowych, 
przeprowadzonych w jedenastu bibliotekach medycznych. Wyniki, po raz kolejny uwi-
doczniły, że pracownik naukowy otrzymuje różne wartości wyliczenia, w zależności 
od uczelni na jakiej złożył te same dokumenty podlegające analizie. 

Sprawa ujednolicenia, w skali kraju, zasad opracowania dorobku publikacyjnego 
pracowników uczelni dla bibliotek szkół wyższych jest priorytetem, tak więc Rada 
Wykonawcza KDABSP, 20 listopada 2012 r. wystosowała do Przewodniczącego Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), JM Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego Prof. dr hab. Wiesława Banysia, pismo zawierające propozycję założeń do 
projektu utworzenia jednolitego modelu opracowywania danych bibliograficznych na 
potrzeby oceny jednostek naukowych i dorobku naukowców. Pod koniec listopada tego 
samego roku prof. Zbigniew Kąkol, prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej 
przesłał opinię dotyczącą założeń do wyżej wspomnianego projektu, Przewodniczące-
mu Komisji KRASP ds. Nauki – JM Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr 
hab. med. Wojciechowi Nowakowi. 18 grudnia 2012 r. – Rada Wykonawcza KDBASP 

3 Dagmara Budek, Renata Klimko : Ocena publikacji naukowych na uczelniach medycznych - raport 
rozbieżności. Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 s. 449-460, [dostęp 24 VI 2015], Dostępny w Internecie: 
http://cybra.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=4964&from=FBC
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zwróciła się do Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, z prośbą o włączenie przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego do prac nad 
Polską Bibliografią Naukową oraz do innych inicjatyw związanych z pracami biblio-
graficznymi i bibliometrycznymi. Tego samego dnia Rada Wykonawcza KDBASP wy-
stosowała pismo do Przewodniczącego KRASP, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 
prof. dr hab. Wiesława Banysia, z prośbą o poparcie tych dążeń. 

Postulaty wymieniane w ww. inicjatywach dotyczyły:
- ustalenia jednolitych zasad publikacji naukowych, bez względu na przeznaczenie 

gromadzonych danych,
- uszczegółowienia typów publikacji podlegających ocenie punktowej, 
- ujednolicenie charakterystyk formalnych publikacji,
- dodania numerów ISSN do wykazów czasopism punktowanych MNiSW,
- rozdzielenia tytułów serii wydawniczych od tytułów czasopism, 
- publikowania przez MNiSW jednego wykazu czasopism punktowanych w obrębie 

roku, ze wskazaniem na początek roku
- określenia zasad punktacji dla serii tematycznych tytułów głównych,
- określenia zasad punktowania publikacji z roku, dla którego nie wydano jeszcze 

listy rankingowej JCR oraz punktowania publikacji dla których właściwe są edycje 
archiwalne JCR, niedostępne w Polsce,

- określenia zasad postępowania z pracami, które zostały opublikowane w czasopi-
smach indeksowanych na listach JCR, a nieuwzględnionych na liście MNiSW,

- statusu prac publikowanych w czasopismach elektronicznych,
- zasad oceny publikacji recenzowanych, publikowanych w suplementach i zeszy-

tach specjalnych,
- zasad postępowania z publikacjami, które nie posiadają afiliacji jednostki,
- zasad postępowania z publikacjami first online,
- czytelnych zasad oceny monografii.
Wszystkie zasygnalizowane powyżej działania środowiska bibliotekarskiego, po-

zostały w zasadzie bez odpowiedzi. Udało się jedynie zrealizować postulat o zamiesz-
czaniu numerów ISSN na listach rankingowych czasopism ogłaszanych przez MNiSW. 
Przedstawione wyżej problemy są wciąż aktualne, a ich zakres rozległy, zwłaszcza 
w kontekście obowiązujących już dokumentów dot. Systemu Informacji o Nauce4,5. 
Dlatego głównym celem pracy, oprócz zasygnalizowania trudności z jakimi muszą się 
mierzyć pracownicy Oddziałów Informacji Naukowej przy sporządzaniu analiz dorob-
ku publikacyjnego, jest próba znalezienia choćby częściowego rozwiązania zaistnia-
łych problemów.

4Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz innych ustaw ( Dz.U. poz.249 z 15.01 2015)
5Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. poz.944 

z 29.06 2015)
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Jednym z zagadnień poruszanych w ww. wystąpieniach, szczególnie aktualnym 
dziś, w świetle eksportu danych z lokalnych systemów do Polskiej Bibliografii Naukowej, 
jest sprawa afiliacji. O ile nie ma ona znaczenia przy sporządzaniu dokumentów np. 
na potrzeby przeprowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora i tytułu profesora, 
czy konkursów, to już przy ocenie parametrycznej jednostek, informacja o afiliacji ma 
znaczenie fundamentalne. Definicję afiliacji można znaleźć w Rozporządzeniu Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania katego-
rii naukowej jednostkom naukowym6. Zgodnie z zawartym tam zapisem, afiliacja to: 
jednostka naukowa lub jednostki naukowe, które autor lub współautor publikacji lub 
monografii naukowej, wskazują jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac roz-
wojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub mo-
nografii naukowej7. W dokumencie podkreśla się znaczenie afiliacji, wskazując ją jako 
warunek niezbędny do zaliczenia jednostce publikacji do osiągnięć naukowych i twór-
czych8, natomiast nie uwzględnia się przy ocenie jednostki publikacji lub monografii 
naukowej, dla których afiliacja podana przez autora lub autorów jest niezgodna z afi-
liacją jednostki sprawozdającej.9 Często zgłaszanym przez użytkowników problemem 
jest brak afiliacji, w wybranych publikacjach, wynikający z decyzji redakcji, mimo 
wskazania przez autorów miejsca przeprowadzenia badań naukowych. Podstawą rosz-
czeń użytkowników jest ww. zapis rozporządzenia, który mówi o obowiązku autora, 
polegającym na wskazaniu afiliacji, bez zastrzeżenia, że wskazanie to może mieć jedy-
nie formę adnotacji w samej publikacji naukowej. W obliczu braku interpretacji ww. 
zapisów dot. podawania afiliacji, można by zaryzykować rozwiązanie, którego wpro-
wadzenie postulował KDBASP w piśmie do Przewodniczącego KEJN w 2011 roku. 
Mowa w nim o przywróceniu praktyki pobierania oświadczeń od autorów. Tu jednak 
pojawia się dylemat – czy rozwiązanie to nie stoi w sprzeczności z inną informacją wy-
daną przez MNiSW, zawartą w Komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryte-
riów i trybu oceny czasopism naukowych : …za artykuł naukowy należy rozumieć arty-
kuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, 
technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów 
wraz z ich afiliacją…10 Czy jest to doprecyzowanie wskazania afiliacji i oznacza, że 

6Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz.1126 z 5.03. 2014)

7Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz.1126 z 5.03. 2014, § 9, pkt 1)

8Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz.1126 z 5.03. 2014, § 15, pkt 4,5,7)

9Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz.1126 z 5.03. 2014, § 9, pkt. 2, ppkt. 4)

10Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu 
oceny czasopism naukowych [dostęp: 10 VII 2015], Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/
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jedynym słusznym dla niej miejscem powinna być publikacja? Jak traktować te dwa 
różne dokumenty MNiSW? Jaka jest między nimi korelacja? Czy możemy je uznać za 
wzajemnie się uzupełniające? Pytania w tym zakresie można mnożyć. Zgłaszane są 
też przypadki pomyłek redakcyjnych – polegają one na zamianie indeksów autorskich, 
przez co autorzy „wymieniają się” afiliacjami, na skutek czego w źródle zamieszczo-
na zostaje inna niż deklarowana przez a utora afiliacja. Zasadnym pytaniem jest – jak 
daleko szukać afiliacji? Ten problem występuje w odniesieniu do prac, gdzie w polu 
autorskim znajduje się tylko nazwa organizacji, a informację o afiliacji można znaleźć 
w źródle zewnętrznym, na stronie www organizacji, przy oświadczeniu autora wska-
zującym na jednostkę badawczą, pod auspicjami której wykonywała prace. W każdym 
z tych przypadków brak jest informacji w źródle, właściwie przypisanej do autorów, 
a brak jasnych wytycznych dotyczących uznawania informacji o afiliacji, skazuje bi-
bliotekarzy na balansowanie między rzetelnością a zdrowym rozsądkiem. 

Źródłem wielu dylematów, jest nadal jakość list rankingowych, w tym czasopism 
punktowanych MNiSW, ukazujących się na podstawie  zapisów w kolejnych rozpo-
rządzeniach i komunikatach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego11. Podstawo-
we źródło danych dla Oddziałów Informacji Naukowej zawiera, niestety, liczne błę-
dy. Opis wybranych nieprawidłowości, w odniesieniu do rankingów z lat 2012-2015, 
można znaleźć w materiałach przygotowanych przez firmę Splendor Systemy Infor-
macyjne12,13. Wśród błędów autorzy opracowań wymieniają m.in.: brak zachowania 
poprawności struktury numerów ISSN, zgodnej z założeniami ISSN International Cen-
tre14 (zwiększenie liczby znaków, zamienne stosowanie łącznika i myślnika), duplikaty 
czasopism, także z różną punktacją (nieuwzględnienie przynależności e-ISSNi p- ISSN 
do tego samego tytułu czasopisma, nieuwzględnianie zmian tytułów czasopism), lite-
rówki. Kilka przykładów:

Przykład 1. Na nadanie punktów oczekuje artykuł z 2009 roku, opublikowany 
w czasopiśmie Acta Angiologica. W ujednoliconym wykazie czasopism punktowa-
nych MNiSW z czerwca 2009, na liście B znajduje się tytuł Acta Angiologica, z liczbą 
4 punktów. Na wykazie uzupełniającym z lipca tego roku, również w segmencie B, 
znajduje się tytuł Acta Angiologia, z przypisaną liczbą 6 punktów. Które punkty należy 
przyznać? Jednoznaczna identyfikacja tytułu na podstawie numeru ISSN nie jest moż-

oryginal/2013_06/5b1f1f67181d11ee8928cc56a8231cfe.pdf
11Patrz. przypis 1
12Jacek Głębocki , Grzegorz Pietruszewski : Koncepcja tworzeniawykazu czasopism do celów punk-

tacji jako rezultat analizy załącznika dokomunikatu MNiSW z 19 września 2012 roku. Forum Bibl. Med. 
2012, 5(1): 144-160 [dostęp: 3 VII 2015], Dostępny w Internecie: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetada-
ta?id=6390&from=publication

13[dostęp: 3 VI 2015], Dostępny w Internecie: http://www.splendor.net.pl/
14[dostęp: 15 VII 2015], Dostępny w Internecie: http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-

issn/
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liwa, ponieważ listy MNiSW do 2010 r. włącznie, nie były uzupełniane o te identyfika-
tory. Bibliotekarz pozostaje więc z dylematem podjęcia decyzji, która spowoduje albo 
zarzut małostkowości i braku chęci dostrzeżenia małej pomyłki ministerialnej, albo 
zarzut nierzetelności wynikającej z nadania punktów, prawdopodobnie tylko, temu sa-
memu tytułowi czasopisma.

Przykład 2. Na nadanie punktów oczekuje artykuł z 2010 roku, opublikowany 
w czasopiśmie E-Dentico. Kwartalnik Stomatologa Praktyka. Polish and English Jo-
urnal for Dentists. Na ujednoliconym wykazie czasopism MNiSW z czerwca 2010 r. 
umieszczono dwie pozycje na liście B, które, prawdopodobnie, mogą dotyczyć rozpa-
trywanego przypadku: Polsko-Angielski Kwartalnik Stomatologa Praktyka E- Dentico 
z liczbą 6 punktów oraz E Dentico, z liczbą punktów równą 2. Trudno rozstrzygnąć 
dylemat, którą opcję wybrać – jeden tytuł nie jest poprawny, drugi niepełny, a jedno-
znaczna identyfikacja na podstawie numeru ISSN nie jest możliwa, z powodu braku 
identyfikatora na liście.

Przykład 3. Na nadanie punktów oczekuje praca z 2014 roku, opublikowana w Dia-
betes Metabolism Research and Reviews. Zgodnie z treścią obwieszczenia MNiSW 
z 25 marca 2015, informacje tu zawarte mają być wynikiem prac dot. sprostowania błę-
dów i uzupełnienia segmentu B, w odniesieniu do wykazu czasopism punktowanych 
z grudnia 201415. Rozpatrywany tytuł występuje na liście A z grudnia 2014 z e-ISSN 
i na liście B z marca 2015 z p-ISSN, a jego punktacja spada z 30 pkt na liście A do 
10 na liście B. Dodatkowo, w bazie PubMed przy ww. tytule znajduje się informacja: 
current format status: electronic only, print ceased 2010. Jak zatem traktować tytuły 
o które uzupełniono wykaz, skoro na tym wykazie już istniały? Jeśli nawet zaryzykuje 
się teorię o odrębnej punktacji dla wersji print i online, to jak traktować informację 
o ww. zmianie punktacji, kiedy dotyczy ona czasopisma z niefunkcjonującym nume-
rem ISSN?

Przykład 4. Na nadanie punktów oczekuje publikacja z 2014 roku, opublikowana 
w: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. Tytuł ukazuje się 
od roku 2013 i jest kontynuacją periodyku Amyotrophic Lateral Sclerosis. Omawiany 
tytuł figuruje na liście A z grudnia 2014 i moglibyśmy bezsprzecznie nadać mu 25 
punktów, gdyby nie fakt, że ww. obwieszczeniem z marca 2015 roku, lista B zostaje 
uzupełniona o poprzednią wersję tytułu – Amyotrophic Lateral Sclerosis, a punktacja 
obniżona z 25 na 10 punktów.

Sporo kontrowersji budzi także lista Index Copernicus, która wykorzystywana jest 
m. in. przy ocenie dorobku na potrzeby analiz bibliometrycznych dla Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytułów. Ranking czasopism udostępniany jest odpłatnie w postaci 
drukowanej. Dodatkowo wykaz w formie katalogu czasopism znajduje się na stronie 

15Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów [dostęp 16 
V 2015], Dostępny w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/dd71addf3a406f2a30a460353878e4da.
pdf
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wydawnictwa. Nie byłoby problemu z nadawaniem punktów Index Copernicus Value 
(ICV), gdyby nie różnice w punktacji pomiędzy wersją drukowaną a elektroniczną.

Na przykład czasopismo Położna Nauka i Praktyka znajduje się na listach w wersji 
drukowanej w 2009 i 2010 roku, w 2011 i 2012 roku nie jest punktowane. Natomiast 
w wersji elektronicznej punktowane jest w pełnym zakresie lat. Możemy domyślać się, 
że jest to jakaś forma aktualizacji albo korekty, która w dodatku odnosi się do wcze-
śniejszych lat, ale subskrybenci nie są w żaden sposób informowani o zmianach – nie 
otrzymaliśmy żadnej erraty do wydania drukowanego.

Rozwiązaniem może wydawać się uznanie wersji elektronicznej jako najbardziej 
aktualnej, ale jest to bardzo ryzykowane w przypadku, gdy wartości ICV ponownie 
ulegną zmianie. Przy braku zaufania do wydawcy, należałoby dokumentować wartości 
ICV za każdym razem, kiedy na podstawie wersji elektronicznej danemu czasopismu 
nadawane są punkty. Jaka wówczas byłaby zasadność posiadania wersji drukowanej? 
Kolejnym argumentem podważającym wiarygodność wykazu na stronie wydawcy są 
czasopisma, które znajdują się na liście w wersji drukowanej, a nie ma ich w wersji 
elektronicznej. Na przykład czasopismo Family Medicine and Primary Care Review 
(dawniej Polska Medycyna Rodzinna) znajduje się na listach drukowanych od 2001 do 
2011 roku, w wersji elektronicznej punktacja podana jest jedynie za pierwsze cztery 
lata. Wobec tak dużych rozbieżności, jedynym słusznym rozwiązaniem jest potwier-
dzanie indeksowania każdego czasopisma na obydwu listach, tak jakbyśmy mieli do 
czynienia z zupełnie odrębnymi rankingami. Wiąże się to, niestety, z dodatkowym na-
kładem pracy oraz uciążliwą koniecznością dokumentowania różnic.

Wciąż aktualne są problemy, poruszane w wystąpieniach KDBASP, dotyczące dy-
lematów związanych z rodzajami publikacji i ich charakterystyką formalną. Nierzad-
ko spotykamy się z sytuacją, kiedy nie można jednoznacznie określić typu publikacji, 
ponieważ praca spełnia warunki dla więcej niż jednego z nich. Popularne bazy biblio-
graficzne rozwiązują ten problem nadając takiej pracy kilka deskryptorów opisujących 
rodzaj. Dla przykładu, w bazie PubMed można znaleźć publikacje, będące jednocze-
śnie pracą oryginalną, opisem przypadku oraz przeglądem badań. Jednakże struktura 
dokumentów, tworzonych np. na potrzeby Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
przewiduje dla publikacji określenie tylko jednego rodzaju. Czy Biblioteka powinna 
rozsądzać ewidentnie sporne przypadki? Czy ma prawo podważać zdanie autora? Czy 
pracownicy biblioteki mają odpowiednią wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki po-
ruszanej przez publikację, aby ocenić, jaki ma ona charakter? Czasami granica między 
rodzajami publikacji, np. pracą oryginalną a opisem przypadku, jest bardzo cienka. 
Pojawia się też pytanie, czy bibliotekarze mogą podważyć rodzaj publikacji zadeklaro-
wany przez redakcję czasopisma? Dylemat stanowi także wybór, jakiego trzeba doko-
nać pomiędzy klasyfikacją formalną a merytoryczną. Przykładem mogą tu być listy do 
redakcji, które posiadają oryginalne wyniki badań. Czy sam fakt prezentacji wyników 
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badań, bez względu na formę, w jakiej zostały opublikowane, może kwalifikować pracę 
jako oryginalną? Problem dotyczy zarówno krótkich listów zawierających wyniki ba-
dań i będących komentarzem do opublikowanej pracy, jak i pełnych prac oryginalnych, 
z różnych powodów opublikowanych w dziale z listami. Pytanie brzmi, czy możemy 
jednoznacznie określić przynależność takich publikacji w kontekście ich rodzaju?

W omawianym obszarze problemów, znajduje się także określanie autorstwa i in-
nych funkcji twórców pracy naukowej. Zgodnie z zaleceniami International Commit-
tee of Medical Journal Editors, za autora lub współautora można uznać osobę, która 
spełnia łącznie cztery warunki:

wykazała się znaczącym udziałem w planowaniu badań albo uzyskiwaniu, ana-• 
lizie lub interpretacji danych,
pisała roboczą wersję danego artykułu lub wprowadzała ważne poprawki me-• 
rytoryczne,
zatwierdziła ostateczną wersję artykułu,• 
przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy, zapewniając, że kwe-• 
stie związane ze starannością i integralnością każdej części pracy zostały odpo-
wiednio zbadane i wyjaśnione16.

Osobie postronnej, w tym pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej, trudno 
zastosować w praktyce ww. zasady. Przykład mogą stanowić publikacje zawierające 
stanowiska zespołów eksperckich, zalecenia, wytyczne. Są one opracowywane przez 
osoby, które w sposób nie budzący kontrowersji możemy zaliczyć do grupy autorów 
oraz przez zespoły specjalistów, których uczestnicy oznaczeni są poprzez dopisek: 
z grupą ekspertów, konsultanci krajowi, w imieniu grupy roboczej. Za wykluczeniem 
ekspertów z grupy autorskiej wydaje się przemawiać często spotykany w tych publi-
kacjach, specyficzny dobór i układ elementów opisu – inna czcionka, ww. dopowie-
dzenie. Z drugiej strony, nazwiska te umieszczone są w polu autorskim i nierzadko 
też figuruje przy nich informacja o afiliacji. Z pomocą nie przychodzą tu rekordy ka-
talogowe innych bibliotek. W znalezionych opisach odnajdujemy zarówno przykłady 
uwzględniania nazwisk ekspertów, jak też całkowitego ich pomijania. Inny przykład, 
stanowią prace wieloośrodkowe. Zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu 
analizy bibliometrycznej CK, w odniesieniu to tego rodzaju publikacji, za pewnik moż-
na przyjąć, że autorem jest osoba wymieniona w polu autorskim, a osoby z appendik-
su traktujemy jako uczestników badań wieloośrodkowych. Są jednak przypadki kiedy 
twórcy pracy wymienieni są poza polem autorskim, jednakże ich nazwiska figurują 
z dopiskiem: writting authors, prepared by. Czy powinniśmy honorować tę informację, 
czy zignorować ją z powodu lokalizacji ? 

16[dostęp: 25 IV 2015], Dostępny w Internecie: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/kolejnosc-autorow-w-pracy-
naukowej-alfabetycznie-losowo-czy-wedlug-wkladu/



198 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Obecnie, kiedy wiele czasopism przestaje ukazywać się w wersji drukowanej i roz-
wija się w wersji elektronicznej, trudno jest wyznaczyć jednoznaczną granicę pomię-
dzy zawartością czasopisma w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a treścią odnoszącą 
się jedynie do prac zamieszczonych na stronie wydawcy. Dla przykładu, czasopismo 
British Journal of Anaesthesia na stronie internetowej prowadzi dział Out of Blue Let-
ters, gdzie czytelnicy mogą publikować komentarze dotyczące artykułów czy innych 
kwestii istotnych dla społeczności skupionej wokół czasopisma. Komentarze zamiesz-
czane są w postaci listów, które mogą posiadać afiliację i bibliografię. Podobną prakty-
kę stosuje czasopismo Blood, które zamieszcza listy pod artykułami, udostępnionymi 
na stronie internetowej, w zakładce E-Letters. W obu przypadkach prace te nie są reje-
strowane w spisach treści wymienionych wyżej periodyków. Pojawia się pytanie, czy 
tekst opublikowany jedynie na stronie czasopisma, nierejestrowany ani w archiwum 
czasopisma ani jako samodzielna praca w bazach bibliograficznych, w kontekście oce-
ny dorobku naukowego, może być traktowany tak samo jak publikacja w regularnym 
numerze wydawnictwa? 

Ostatnim problemem, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest pojawienie się 
nowych list rankingowych o nazwach łudząco podobnych do JCR, takich jak: Glo-
bal Impact Factor, General Impact Factor czy Universal Impact Factor. Coraz częściej 
spotykamy się ze zgłoszeniami od autorów, którzy skuszeni wysoką wartością Impact 
Factor w ww. rankingach, płacą nie mniej wysoką kwotę za publikacje w czasopi-
smach indeksowanych na listach, które nie są honorowane przez biblioteki, MNiSW 
ani CK. Przykładem może być np. strona czasopisma World Journal of Pharmaceutical 
Sciences, gdzie w nagłówku znajduje się, poprzedzona niewielką gwiazdką, informacja 
o wysokości Impact Factor w 2014 roku. Próżno szukać odniesienia do gwiazdki, jak 
i tytułu czasopisma na liście JCR. Natomiast na stronie World Journal of Pharma-
ceutical Sciences można znaleźć informację dot. indeksowania tytułu, m.in. w Global 
Impact Factor oraz Universal Impact Factor. W odniesieniu do tych list używane jest 
określenie – drapieżne listy rankingowe17, ze względu na wydawnictwa określane mia-
nem drapieżnych wydawców (predatory publishers), często stosujących niekorzystne 
dla autorów praktyki. Czy biblioteka powinna ostrzegać przed tego rodzaju produktami 
i usługami? Są one przecież oferowane przez legalnie działające firmy.

Opisywaną w artykule problematykę, w aspekcie wypracowania rozwiązań, może-
my rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: krajowej i lokalnej. Z przytoczonych infor-
macji wynika, że dotychczasowe inicjatywy środowiskowe, adresowane do MNiSW, 
KEJN i KRASP pozostały w zasadzie bez odpowiedzi. Wydaje się jednak, że nawet 
gdyby proponowane rozwiązania weszły w życie, niezwykle przydatna byłaby w oma-
wianym temacie również współpraca lokalna. Niełatwo chyba byłoby znaleźć jakikol-
wiek dokument dot. zasad oceny publikacji naukowych, który nie wzbudzałby w na-

17[dostęp: 10 VII 2015] Dostępny w Internecie: http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
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szym środowisku emocji, nie rodziłby dylematów, z którymi nie wiązałyby się liczne 
kuluarowe rozmowy i konsultacje. Dlatego warto powołać lokalnie, wśród bibliotek 
medycznych, zespół ds. punktacji publikacji naukowych, którego działania byłyby 
widoczne dla wszystkich współrealizujących tę inicjatywę. W skład zespołu mogliby 
wejść przedstawiciele Oddziałów Informacji Naukowej z każdej jednostki, którzy pro-
wadziliby na bieżąco konsultacje e-mailem, telefonicznie, z wykorzystaniem skaype’a, 
tele lub videokonferencji. Do zadań zespołu należałyby:

- międzybiblioteczne konsultacje w sprawie nowych regulacji (komunikaty, rozpo-
rządzenia, listy rankingowe, ustawy) - dyskusja dot. ich interpretacji, przyjętych lokal-
nie rozwiązań

- międzybiblioteczne konsultacje w sprawie realizacji nowych inicjatyw dot. dorob-
ku naukowego (np. import publikacji do PBN)

- wymiana informacji dot. błędów na nowych listach rankingowych
- wymiana informacji dot. kontaktów z instytucjami nadrzędnymi (CK, MNiSW, 

PBN)
- publikacja informacji dot. ciekawych przypadków z praktyki codziennej 
- udostępnienie zebranych w ten sposób informacji na forum (FAQ, archiwa roz-

mów, deponowanie na serwerze lokalnie posiadanych dokumentów, np. koresponden-
cji z instytucjami nadrzędnymi)

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że realizacja tej inicjatywy by-
łaby pomocna w podejmowaniu decyzji w omawianym obszarze, gwarantując dostęp 
do szerokiego spektrum informacji, a także usprawniłaby realizację codziennych za-
dań specjalistów z Oddziałów Informacji Naukowej. Ich praca jest niezwykle odpo-
wiedzialna ze względu na rozległy zakres wykorzystania opracowywanych informacji. 
Dlatego tak istotne jest każde działanie, zmierzające do jej usprawnienia, kierujące 
bibliotekarzy z tytułowego pogranicza na bezpieczną drogę.
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Abstract

In the times of universal access to the internet and information the need of  adapting  the websites to 
all potential audiences, including people with disabilities is essential. The article describes Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 standards which are guidlines for creating and building websites 
accessible for users visually impaired, hearing impaired and physically disabled. 

The legal instruments relating WCAG 2.0 and their implementation in the Polish public institution is 
mentioned. The goal is to help people with different disabilities for whom intenet is often the only way of 
contact with the outer world. The legal instruments relating WCAG 2.0 and their implementation in the 
Polish public institutions is mentioned.

Finally the status of implementation of WCAG 2.0 in the Library of the Pomeranian Medical Univer-
sity and the other Polish medical libraries is presented.

Streszczenie

W czasach ogólnego dostępu do internetu i informacji w nim zawartych pojawiła się potrzeba dosto-
sowania serwisów www do wszystkich potencjalnych grup odbiorców, również osób niepełnosprawnych. 
W artykule przybliżono zagadnienie standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 jako 
zbioru wytycznych dotyczących budowy serwisów internetowych. Uwzględnia on potrzeby ludzi niedo-
widzących, niedosłyszących czy też niepełnosprawnych ruchowo. 

W pracy wymieniono akty prawne dotyczące standardu WCAG 2.0 i wdrażania go w polskich instytu-
cjach publicznych. Ma to pomóc tym, dla których często jedyną formą kontaktu ze światem zewnętrznym 
jest internet.

Na koniec przedstawiono stan prac w bibliotece Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczeci-
nie oraz w innych polskich bibliotekach medycznych pod kątem wdrażania standardu WCAG 2.0.
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W czasach ogólnego dostępu do internetu i informacji w nim zawartych pojawiła się 
potrzeba dostosowywania serwisów www do wszystkich potencjalnych grup odbior-
ców. Jedną z nich, dość liczną, stanowią osoby niepełnosprawne, np. niedowidzące, 
niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową. Dla tych osób wymyślono urządzenia 
wspomagające pracę z komputerem. Są to czytniki, syntezatory dźwięku, specjalne 
myszki i klawiatury. Jednak urządzenia to nie wszystko. Dla ich prawidłowego funk-
cjonowania niezbędna jest odpowiednia konstrukcja strony www. Jak więc utworzyć 
serwis internetowy przyjazny niepełnosprawnym? To określa międzynarodowy stan-
dard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wytyczne dotyczące 
ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie. Sama nazwa mówi wiele. 
W dokumencie zawarto wskazówki dotyczące zasad budowy serwisów www tak aby 
były one dostępne dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych i korzystają-
cych z urządzeń wspomagających pracę przy komputerze. Dokument jest bardzo zwię-
zły i zawiera jedynie ogólne zalecenia, dlatego stworzono dodatkowe dwa dokumenty 
„Understanding WCAG 2.0” i „Techniques for WCAG 2.0”, które stanowią obszerne 
wyjaśnienia i szczegółowe dane tłumaczące wytyczne WCAG. 

Strony www polskich instytucji powinny spełniać założenia WCAG 2.0. Obligu-
je je do tego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla sys-
temów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526). Dodatkowo, w sierpniu 2012 r., 
Ministerstwo Zdrowia rozesłało do wszystkich podległych sobie instytucji przypom-
nienie o konieczności dostosowania portali internetowych do wymogów WCAG 2.0. 
Instytucje powinny były dokonać zmian swoich serwisów do końca kwietnia 2015 r. 
Realizacja tego przepisu jest związana z przeciwdziałaniem cyfrowemu wykluczeniu 
osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, wpisującym się w zapisy Konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. W Polsce 
powstały stowarzyszenia prężnie działające na rzecz tych osób. Zakres ich działalności 
obejmuje m.in. pomoc, wskazówki i porady dotyczące zmian stron www i dostosow-
anie ich do potrzeb niepełnosprawnych. Na przykładowych stronach:  http://dostepne-
strony.pl, http://www.widzialni.org, http://www.dostepne.info można zebrać mnóstwo 
informacji na omawiany temat. 

Standard WCAG 2.0 określa pewne uniwersalne zasady, według których powinny 
być zbudowane strony internetowe. Oto one:

Zasada 1: postrzegalność
1.1: alternatywa w postaci tekstu
1.2: media zmienne w czasie
1.3: możliwość adaptacji
1.4: możliwość rozróżnienia
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Zasada 2: funkcjonalność
2.1: dostępność z klawiatury
2.2: wystarczająca ilość czasu
2.3: ataki padaczki
2.4: możliwość nawigacji
Zasada 3: zrozumiałość
3.1: możliwość odczytania
3.2: przewidywalność
3.3: pomoc przy wprowadzaniu informacji
Zasada 4: solidność
4.1: kompatybilność

zasada 1: Postrzegalność

Zasada ta dotyczy przede wszystkim użytkowników z niepełnosprawnością wzroku 
i słuchu. Informacje oraz komponenty interfejsu muszą być przedstawione użytkownikom 
w sposób dostępny dla ich zmysłów. Jeśli na stronie www oprócz tekstu zamieszczamy 
grafikę, mapę, animację czy film, to należy przypisać do niego tekst alternatywny, który 
go opisze. Dzięki temu osoba niepełnosprawna sensorycznie będzie mogła przeczytać co 
zawiera dany obiekt. Sam tekst alternatywny jest niewystarczający w przypadku filmów, 
animacji czy podcastów. Dla tych obiektów oprócz tekstu alternatywnego należy zastoso-
wać audiodeskrypcję dla niewidzących i napisy lub język migowy dla niesłyszących. 

Informację elektroniczną często poddaje się przekształceniu na inne formaty. Treści na-
leży tworzyć w taki sposób, aby można je było prezentować na różne sposoby nie tracąc 
przy tym informacji czy struktury. Jeśli w danym tekście kolejność elementów ma znacze-
nie dla zrozumienia treści, to program komputerowy musi odczytywać te elementy w od-
powiedniej kolejności, tak, aby nie zmienić sensu treści.

Tekst na stronie internetowej zazwyczaj zamieszczony jest na kolorowym tle lub na gra-
fice, natomiast nagranym wypowiedziom towarzyszy dźwięk. Dla osób niedowidzących 
lub niedosłyszących takie tło jest szumem zakłócającym odbiór. Należy pamiętać, że użyt-
kownik musi dobrze widzieć bądź słyszeć treści, powinien mieć możliwość oddzielenia in-
formacji od tła. Niezbędna jest kontrola odtwarzania dźwięku. Jeśli nagranie audio włącza 
się automatycznie i trwa dłużej niż trzy sekundy, to konieczny jest mechanizm umożliwia-
jący przerwanie lub wyłączenie nagrania oraz kontrolujący poziom głośności. Tabele za-
wierające dane muszą mieć odpowiednią konstrukcję, nie mogą utrudniać dostępu do treści 
i jej zrozumienia. Istotne informacje nie mogą opierać się wyłącznie na zmysłach. Linki 
powinny być wyraźnie widoczne i wyróżniać się od tekstu. Wymagany kontrast elementów 
na stronie to co najmniej 4,5:1.  Nie wymaga się minimalnego kontrastu jedynie dla tekstu 
mającego charakter dekoracyjny lub dla tekstu będącego częścią logo lub nazwy własnej 
produktu (marki).
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Zawartość strony musi dać się powiększyć do 200%. To powiększenie nie może 
wymagać użycia technologii wspomagających ani powodować utraty treści i funkcjo-
nalności. Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, to do 
przekazywania informacji wykorzystuje się tekst.

zasada 2: Funkcjonalność

Zasada druga dotyczy bezpośredniej interakcji użytkownika z informacją. Wszyst-
kie elementy na stronie muszą być dostępne za pomocą klawiatury, bez określonego 
czasu użycia poszczególnych klawiszy oraz bez pułapek klawiaturowych. Jeśli wyma-
gane jest użycie innych klawiszy niż strzałki, tabulatora, to użytkownik musi otrzymać 
odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób należy nawigować. Wskazywanie obiektów 
kursorem myszy jest dla osób niepełnosprawnych trudne. Osoby niepełnosprawne ru-
chowo nie są w stanie używać myszy czy trackballa. Niewidomi nie mogą skoordyno-
wać ruchu kursora z ruchem ręki. 

Według zasady funkcjonalności, osobie korzystającej ze strony należy zapewnić 
wystarczającą ilość czasu do zapoznania się z treścią. Użytkownik może wyłączyć li-
mit czasowy lub dostosować go przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości 
domyślnej. Jest również ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynaj-
mniej 20 sekund na wydłużenie go za pomocą prostej czynności np. „wciśnij klawisz 
spacji”. Na stronie nie może być elementów przesuwających się automatycznie typu 
„MARQUEE” oraz takich, których nie można zatrzymać. Strona nie może odświeżać 
się automatycznie. Osoby niedowidzące czytają wolniej, niektóre informacje zawarte 
na stronie czytają kilkakrotnie. Powiększając obraz mają dostęp do niewielkiej czę-
ści interfejsu. Niewidomi nie są w stanie przeskanować strony, by od razu dotrzeć do 
interesujących ich treści. Dlatego osoby te potrzebują więcej czasu, by móc w pełni 
skorzystać z danego serwisu czy strony www. 

Strona musi być także projektowana w taki sposób, aby nie wywoływać ataków epi-
lepsji. Migotanie, falowanie obrazu, czerwone błyski mogą wywołać atak groźny dla 
zdrowia i życia człowieka. Strona nie może zawierać elementów migoczących częściej 
niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, a błysk przekraczać wartości granicznych dla 
błysków ogólnych i czerwonych. 

Nawigacja ma ogromną rolę w poruszaniu się po stronie. Powinna się odbywać 
za pomocą klawiatury, musi być spójna i logiczna. Serwis dostosowany do standardu 
WCAG 2.0  ma co najmniej dwa sposoby nawigacji np. wyszukiwarkowa, mapa strony 
lub menu, każda strona posiada tytuł, który opisuje jej temat, cel i zawartość. Nagłówki 
i etykiety odzwierciedlają strukturę informacji. W serwisie jest link pozwalający na 
szybkie przejście do treści. Funkcja linków jest zrozumiała i wynika z ich treści. Linki 
graficzne mają odpowiednie opisy alternatywne. Fokus czyli zaznaczenie tekstu jest 
wyraźnie widoczne na wszystkich elementach aktywnych.
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zasada 3: zrozumiałość

Zasada trzecia dotyczy tworzenia interfejsów, treści i usług. Elementy te powinny być 
zrozumiałe i możliwe do odczytana. Język strony oraz dokumentów załączanych musi być 
prawidłowo określony, dodatkowo wyjaśniony w trudnych fragmentach. Ewentualna zmia-
na języka w treści strony musi być odpowiednio oznakowana w jej kodzie. Domyślny język 
każdej strony ma być odczytany przez program komputerowy. Mogą nie być odczytane 
nazwy własne, wyrażenia techniczne czy żargon.

Według standardu WCAG 2.0 strony internetowe otwierają się i działają w sposób prze-
widywalny. Dzięki temu użytkownik rozumie nie tylko treść, ale także sposób działania 
danego serwisu. Z tego względu nowe okna/zakładki danej przeglądarki internetowej nie 
mogą otwierać się bez wiedzy użytkownika. Osoby niedowidzące, niewidome mogą nie 
zauważyć tego faktu, a osoby z problemami poznawczymi lub mało doświadczone mogą 
tego nie rozumieć. Mechanizmy nawigacji powtarzające się na wielu stronach, za każdym 
razem muszą pojawiać się w tym samym porządku chyba, że użytkownik sam wprowadzi 
zmiany. Komponenty posiadające tę samą funkcjonalność w danym serwisie, muszą być 
identyfikowane w taki sam sposób.

Strona www, na której użytkownik ma możliwość wprowadzania informacji np. pod-
czas wypełniania formularza, musi zapewniać wsparcie pozwalające uniknąć błędów lub 
je korygować. Odpowiednie mechanizmy strony powinny automatycznie wykrywać błędy, 
wskazywać je i opisywać tekstowo. W systemie musi istnieć również możliwość weryfi-
kacji i ewentualnej zmiany informacji przed zatwierdzeniem ich wysłania. Niezbędne jest 
wyraźne i zrozumiałe oznaczenie pól obowiązkowych.

zasada 4: Solidność

Zasada ta dotyczy rzetelności technicznej twórców stron www. Serwisy interneto-
we muszą być tworzone zgodnie ze standardami i uwzględniać najnowsze możliwości 
technologii asystujących. Treść opublikowana na stronie internetowej musi być sku-
tecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowanie użytkownika, w tym 
technologie wspomagające. Strony nie mogą zawierać błędów HTML.

Ze względu na to, że większość twórców stron nie jest w stanie prawidłowo zasto-
sować zaleceń zawartych we wspomnianych już obszernych „Understanding WCAG 
2.0” i „Tchniques for WCAG 2.0”, powstały dużo bardziej zrozumiałe wskazówki dla 
redaktorów zajmujących się warstwą językową i graficzną strony oraz inne – skierowa-
ne do twórców i administratorów witryn. Te pierwsze, opracowane przez Jakuba Dęb-
skiego, wydają się być dość proste do zastosowania i gwarantują większą dostępność 
treści zamieszczonych w internecie. Dzięki nim osoby w pełni sprawne mogą sobie 
uświadomić z jakimi utrudnieniami zmagają się niepełnosprawni.
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Oto „25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych”:
Dokładnie przemyśl tekst, który opracowujesz. Podziel go na logiczne czę-1. 
ści. 
Pisząc tekst podziel go na niezbyt długie akapity. 2. 
Nie justuj zamieszczanego tekstu do prawej – to utrudnia czytanie niektó-3. 
rym osobom z dysleksją.
Możesz zaznaczać np. pogrubieniem najważniejsze, kluczowe słowa w tek-4. 
ście. Ułatwia to orientację i powrót do przerwanego czytania. 
Stosuj nagłówki – tekst opatrzony nagłówkami jest bardziej przyjazny dla 5. 
wszystkich użytkowników strony, a dla osób niewidomych ich obecność jest 
fundamentalna. 
Staraj się ograniczać pisanie kursywą. Zbyt długie teksty pisane w ten spo-6. 
sób stają się nieczytelne dla części osób z dysleksją. Jeśli chcesz w ten spo-
sób wyróżnić cytat, pamiętaj o cudzysłowach! 
Nie stosuj wyłącznie kolorów do oznaczania słów, zwrotów lub informacji 7. 
kluczowych. Nigdy nie pisz „więcej informacji w żółtej ramce”. Taki spo-
sób „podkreślania” jest nieczytelny dla osób z daltonizmem. 
Wszystkie linki w serwisie prezentuj w ten sam sposób, np. podkreślenie + 8. 
inny kolor niż tekst. 
Każdy link w serwisie powinien być unikatowy. Nie stosuj linków typu: 9. 
„czytaj więcej” – wielokrotne zamieszczenie takiego linku na stronie utrud-
nia orientację osobom niewidomym. 
Wspieraj się zdjęciami, rysunkami, wykresami dla wyjaśnienia trudnych te-10. 
matów – pamiętaj o dodawaniu opisów alternatywnych do każdego takiego 
elementu. Dzięki temu będą one dostępne dla osób niewidomych. 
Dodając opisy alternatywne opisuj znaczenie i zawartość danego elementu 11. 
graficznego. 
Dodając pliki do pobrania z serwisu pamiętaj o ich właściwym i unikato-12. 
wym nazwaniu. Nazwa musi w pełni odpowiadać zawartości. W odnośniku, 
który pozwala pobrać dokument ze strony, wpisz jaki jest typ załącznika 
(np. PDF) i jaki ma rozmiar w KB. 
Tworząc i zamieszczając w serwisie dokumenty DOC pamiętaj o ich odpo-13. 
wiednim sformatowaniu (np. używaj opcji „styl nagłówka” do określenia 
głównych punktów tekstu, a nie tylko pogrubienia i powiększenia czcion-
ki) – zapewni to czytelność materiału dla osób korzystających z czytników 
ekranu.
Dokumenty w formacie PDF twórz na podstawie odpowiednio sformato-14. 
wanych plików DOC. Tylko wtedy będą one możliwe do odczytania przez 
osoby niewidome. 
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Unikaj zamieszczania skanów wydrukowanych dokumentów - są one zupełnie 15. 
niedostępne dla osób niewidomych.
Jeżeli zamieszczasz pliki w formacie PDF zadbaj o możliwość pobrania pro-16. 
gramu do ich odczytu. Nie każdy musi posiadać taki program na swoim kom-
puterze. 
Tabel używaj tylko wtedy kiedy jest to rzeczywiste niezbędne. Korzystanie 17. 
z rozbudowanych tabel to zmora osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Pisz w sposób prosty i klarowny, nie używaj żargonu oraz ograniczaj specja-18. 
listyczne słownictwo. Wszystkie strony publiczne powinny być dostępne dla 
każdego. 
Jeżeli używasz skrótów pamiętaj zawsze o ich wyjaśnieniu przy pierwszym 19. 
użyciu w tekście. 
Korzystaj z możliwości zamieszczenia słownika trudnych wyrazów zawartych 20. 
w tekście lub w serwisie. 
Jeżeli pozwala na to formuła twojej strony stosuj bezpośrednie zwroty do użyt-21. 
kownika czytającego Twoją stronę, to ułatwia odbiór treści. 
Używaj prostej, odpowiednio dużej i kontrastowej do tła czcionki – zmruż oczy 22. 
i sprawdź czy wszystko widzisz. 
Dodając filmy lub pliki audio pamiętaj o osobach niesłyszących. Dodaj napisy 23. 
do materiału wideo lub napisz krótki opis tego co się w nim znajduje. 
Nigdy nie zamieszczaj kluczowych informacji wyłącznie w wersji audio lub 24. 
wideo. 
Raz na jakiś czas postaraj się skorzystać ze strony wyłącznie przy użyciu kla-25. 
wiatury – w taki sposób obsługują komputer osoby niewidome i część osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Ewentualne problemy zgłoś niezwłocznie do ad-
ministratora serwisu.  

Osoby zainteresowane zaleceniami dla administratorów i budowniczych stron, 
opracowanych przez Dominika Paszkiewicza, powinny zajrzeć pod adres internetowy 
http://dostepnestrony.pl/ gdzie zamieszczono  stosowny dokument.

Całkowite dostosowanie witryny do wymogów WCAG 2.0 najczęściej wiąże się 
z zatrudnieniem firmy informatycznej znającej to zagadnienie. Profesjonalna zmiana 
portalu powinna zacząć się od audytu, który wskaże elementy strony niespełniające 
wymogów. Jednak w internecie dostępne są darmowe walidatory, którymi każdy za-
interesowany szybko przeskanuje dowolną stronę internetową i ze zwięzłego raportu 
dowie się w jakim stopniu nie spełnia ona wymagań standardu WCAG 2.0. Wynik testu 
pokaże liczbę znalezionych w serwisie błędów i usterek.

Przegląd dwunastu polskich bibliotek medycznych (11 uniwersytetów i GBL), do-
konany za pomocą dwóch walidatorów online wykazał, że poziom dostosowania por-
tali do potrzeb osób niepełnosprawnych jest bardzo różny. Liczba błędów znalezionych 
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przez program o nazwie AChecker wahała się między 10 a 270, przy czym dziewięć 
bibliotek miało, wg AChecker, liczbę błędów poniżej 100. Trzy biblioteki przekroczyły 
ten próg i wykazały 137, 186 i 270 błędów. Nieco inaczej wygląda ten sam przegląd 
wykonany za pomocą innego walidatora – WAVE Web accessibility evaluation tool. 
Stron dwóch bibliotek program nie przetestował, a w pozostałych dziesięciu liczba 
ujawnionych błędów wahała się między 0 a 80. Sześć instytucji miało na stronach 
poniżej 10 błędów.

Z wyników tych testów jednoznacznie wynika, że rezultaty pracy darmowych na-
rzędzi dostępnych w internecie są mocno orientacyjne. Dla zwiększenia rzetelności 
zaleca się użycie więcej niż jednego walidatora. Ale przeskanowanie witryny nawet 
kilkoma programami i wyeliminowanie wykazanych w nich błędów nie gwarantuje 
pełnej zgodności strony ze standardem WCAG 2.0.

Portal internetowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (w tym 
strona biblioteki), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r., został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace wykonały 
firmy zewnętrzne: zajmujące się tworzeniem serwisów internetowych, support systemu 
bibliotecznego, autorzy oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia bazy wła-
snej. Prace trwały kilka miesięcy i zakończyły się powodzeniem.

Najważniejsze to mieć świadomość coraz liczniejszej obecności w sieci osób z ogra-
niczeniami i robić wszystko, żeby te ograniczenia nie uniemożliwiały tym osobom do-
tarcia do treści przez nas zamieszczanych.
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ILE STaNDaRDU W STaNDaRDZIE, 
CZYLI O KORZYSTaNIU Z COUNTER I SUSHI 

W gROMaDZENIU STaTYSTYK 
WYKORZYSTaNIa ZaSOBóW 

ELEKTRONICZNYCH W BIBLIOTECE 
uNIWeRSytetu MeDyCzNeGo W ŁoDzI

Abstract

Over 10 years ago, the COUNTER standard data format for usage statistic of electronic journals and 
databases was developed and released. Almost 10 years ago the SUSHI protocol became available for 
automatic collecting of usage statistics. It seems that this is a sufficient time to prepare for publishers to 
share, and for libraries to collect statistics with accepted standards. In this presentation will be presented 
the practical use of standards COUNTER and SUSHI on the basis of almost two years of experience of the 
Library of the Medical University of Lodz of collecting statistics.

Streszczenie

Ponad 10 lat temu został opracowany i udostępniony standard COUNTER, opisujący format danych, 
dotyczących statystyk wykorzystania elektronicznych czasopism i baz danych. Od prawie 10 lat dostępny 
jest standard SUSHI, opisujący protokół do automatycznego pobierania statystyk. Wydawać by się mogło, 
że jest to wystarczający czas na przygotowanie się przez wydawców do udostępniania, a dla bibliotek do 
pobierania statystyk zgodnie z przyjętymi standardami. W prezentacji zostanie przedstawione praktyczne 
wykorzystanie standardów COUNTER i SUSHI na podstawie prawie dwuletniego doświadczenia Biblio-
teki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z gromadzenia statystyk. 

Statystyka, jest nauką zajmującą się zbieraniem, analizą, interpretacją , prezentacją 
i zarządzaniem danymi. W bibliotekach w potocznym ujęciu mówimy o gromadzeniu 
statystyk, mając na myśli zbieranie danych obejmujących liczbę dostępów do zasobów 
bibliotecznych. Na podstawie takich danych można przeprowadzić analizę wykorzy-
stania poszczególnych czasopism, książek czy baz danych. Można się spierać na ile 
sam wskaźnik ilości pobrań świadczy o przydatności danego tytułu czasopisma, nato-
miast bez wątpienia jest to jeden ze składników przydatnych do planowania zakupów. 

Zbieranie informacji o wykorzystaniu poszczególnych tytułów należy jednak usys-
tematyzować. Trudno bowiem porównywać statystyki dla różnych czasopism, jeśli ich 
wydawcy stosują różne zasady zliczania ilości wejść, pobrań czy zapytań. Pierwszym 
krokiem koniecznym do uzyskania możliwości szerokiej analizy było ustandaryzowa-
nie sposobu i rodzaju gromadzonych informacji.
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Rys. 1 Przykład statystyk generowanych przez ICM 
jako średniotygodniowa liczba pobrań pełnych tekstów

W marcu 2002 roku zawiązało się międzynarodowe porozumienie pomiędzy bi-
bliotekarzami wydawcami i dostawcami mające na celu opracowanie standardowego 
formatu informacji o wykorzystaniu zasobów elektronicznych - Counting Online Usa-
ge of NeTworked Electronic Resources – COUNTER1. W 2003 roku opublikowano 
pierwsze wytyczne. 

Kolejnym krokiem na drodze do sprawniejszego zarządzania statystykami było 
przyjęcie w 2007 roku standardu protokołu do pobierania statystyk w formacie CO-
UNTER o nazwie Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI)2. Pełen 
opis standardów nie jest celem niniejszego artykułu, można się z nimi zapoznać bądź 
bezpośrednio ze stron obu projektów, na których jest udostępniona pełna dokumenta-
cja, bądź na podstawie bogatej literatury przedmiotu.

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podobnie jak biblioteki innych 
uczelni w Polsce w ostatnich latach stanęła przed koniecznością poważnej analizy 
pozyskiwanych zasobów wobec koniczności redukcji wydatków. Problemem zawsze 
jednak była niejednolitość pozyskiwanych informacji z różnych źródeł. We wcześniej-
szych latach brane były pod uwagę statystyki dostarczane przez wydawców, dystry-
butorów, pośredników, czy informacje z systemów wewnętrznych w Bibliotece (np. 
HAN). To rozwiązanie było wystarczające w tamtym okresie dając ogólną orienta-
cję na temat wykorzystania różnych pakietów czy tytułów, natomiast ze względu na 
niekompletność danych i ich różne formaty nie mogło stanowić podstawy do analizy 
struktury wydatków. Jedynym rozwiązaniem było wykorzystanie formatu COUNTER 
wraz z protokołem SUSHI. W 2013 roku jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się 
na implementację narzędzie o nazwie Usage Consolidation fimy EBSCO. służące do 

1 COUNTER About Us http://www.projectcounter.org/about.html
2 SUSHI History http://www.niso.org/workrooms/sushi/history/
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gromadzenia i zarządzania statystykami. Po okresie testowym pod koniec 2013 roku 
ruszyła wersja produkcyjna, umożliwiając nam pierwsze analizy wykorzystania zaso-
bów elektronicznych. Pierwszym rokiem, dla którego zgromadziliśmy komplet danych 
i mogliśmy pokusić się o pełną statystykę wykorzystania był 2014. 

Rys. 2 Ekran startowy Usage Consolidation

W Usage Consolidation mamy obecnie skonfigurowane 28 platform dla prawie 1100 
wydawców, w tym prawie 900 wydawców, których wykorzystano przynajmniej jeden 
artykuł. Zestawienie obejmuje około 26000 unikatowych tytułów w tym 18000 książek 
i 8200 czasopism. Nieco ponad 4000 było wykorzystanych przynajmniej raz, a łączna 
suma wejść przekracza 46 000 (informacje za pierwsze półrocze 2015r). Liczby tytu-
łów zawyżają ebooki – raporty COUNTER zawierają wszystkie pozycje z katalogu 
wydawcy niezależnie od tego, czy je wykorzystujemy, czy nie.

Rozkład tytułów jest bardzo niejednorodny – są platformy, gromadzące informacje 
o pojedynczych tytułach, np. Silverchair, jak i tysiącach – Wiley prawie 20 000 tytułów. 

Spośród wszystkich 28 skonfigurowanych platform 19 deklaruje wsparcie dla pro-
tokołu SUSHI, jednakże w praktyce jedynie dla 14 z nich proces automatycznego 
pobierania statystyk przebiega prawidłowo, co stanowi 50% ogólnej liczby skonfigu-
rowanych platform. Ciekawe jest to, że najmniej problemów stwarzają systemy ofero-
wane przez małych wydawców. Wśród platform, które pomimo deklaracji spełniania 
standardu Counter/SUSHI nie umożliwiają automatycznego pobierania statystyk zna-
lazły się m.in. Karger, ScienceDirect, czy Cambridge. Dodatkowym utrudnieniem są 
Wydawnictwa dostępne w ramach zakupów konsorcyjnych - o te statystyki m.in. Natu-
re Publishing Group czy Mary Ann Liebert musimy prosić pośrednika.
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Proces konfiguracji polega na zdefiniowaniu adresu serwera SUSHI oraz podania 
dwóch identyfikatorów RequestorID i CustomerID. Te dane można pozyskać od wy-
dawcy lub dystrybutora. Czasem konieczny jest kontakt ze wsparciem technicznym po 
stronie wydawcy w celu prawidłowego skonfigurowania dostępu dla platformy EB-
SCO. Część z wydawców pomimo braku wsparcia dla protokołu SUSHI udostępnia na 
swoich stronach statystyki w formacie COUNTER. Wówczas konieczne jest jedynie 
uzyskanie dostępu (login, hasło) do strony ze statystykami dla naszej uczelni. Najczę-
ściej stosowane są formularze pozwalające na wybór okresu, rodzaju zestawienia oraz 
formatu pliku jaki ma zostać przygotowany. Wygenerowany plik jest przesyłany na ad-
res administratora lub udostępniany do pobrania. Drugim sposobem jest automatyczne 
generowanie miesięcznych zestawień i przesyłanie ich bezpośrednio na adres admi-
nistratora. Niezależnie od sposobu uzyskania pliku z danymi w formacie COUNTER 
należy je ręcznie zaimportować do Usage Consolidation. Ten etap właśnie generuje 
największe problemy. 

Rys. 3 Lista platform obsługujących protokół SUSHI

O ile w przypadku SUSHI sprawa jest prosta – „działa – nie działa”, o tyle w przy-
padku plików COUNTER każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Naj-
częściej jednak są to drobne błędy składni pliku wynikowego, które łatwo skorygować 
przy użyciu programów typu Excell czy Notepad++. Spośród pozostałych 14 platform 
jedynie dla 4 udostępniane statystyki w 100% spełniają standard COUNTER i dają się 
importować do Usage Consolidation. Jedna udostępnia starszą wersję standardu CO-
UNTER Release 3. Kolejne dwa wydawnictwa dostarczają dane wymagane przez stan-
dard COUNTER, ale w niezgodnym formacie, trzeba je przekonwertować do formatu 
COUNTER. Pozostałe wymagają korekt najczęściej spowodowanych błędami skła-
dniowymi, np. dodatkową spacją w tytule kolumny określającej miesiąć („Jan[spacja]-
2015” zamiast „Jan-2015”). Innym błędem jest łączenie komórek w arkuszach Excella, 
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tak by raport wyglądał „ładnie” na wydruku, ale to powoduje problem z interpretacją 
przez system. 

Prawie dwa lata doświadczeń z systemem i gromadzeniem statystyk wykorzystania 
pozwala nam sformułować następujące wnioski:

Rys. 4 Przykład błędnego  formatowania komorek  w pliku Excell

System Usage Consolidation wykorzystując standardy COUNTER i SUSHI 1. 
zdecydowanie ułatwia korzystanie ze statystyk dostarczanych przez wydaw-
ców. Pozwala na jednolity system gromadzenia informacji o wykorzystaniu za-
sobów elektronicznych i szybkie generowanie raportów.
w sytuacji gdy wydawca nie udostępnia protokołu SUSHI przesłanie statystyk 2. 
w formacie COUNTER zdecydowanie przyspiesza pracę, pomimo konieczno-
ści ręcznego importu danych 
Niezgodności ze standardem utrudniają, ale nie uniemożliwiają pracy ze staty-3. 
stykami. W zdecydowanej większości korekty plików są kosmetyczne i mogą 
być wykonane półautomatycznie. 
Gromadzenie statystyk i przetwarzanie danych odbywa się niewielkim nakła-4. 
dem pracy. W naszym przypadku zajmuje to najczęściej kilka godzin w miesią-
cu poświecone na importy i korekty plików. 
Jednolity system pozwala na szybkie generowanie raportów w formie arkuszy 5. 
Excel lub plików tekstowych które bardzo łatwo poddawać analizom w narzę-
dziach zewnętrznych. 

Ze względu na łatwość posługiwania się standardem oraz możliwości analityczne 
jakie daje jednolity format danych od 2015 roku wprowadziliśmy dostarczanie staty-
styk w formacie COUNTER oraz obsługę protokołu SUSHI jako kryteria pozacenowe 
w postępowaniach przetargowych na prenumeratę czasopism elektronicznych. 
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CIEMNa STRONa OPEN aCCESS 
– NAuKoWCy W SzPoNACH DRAPIeżNyCH WyDAWCóW
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Abstract

Open Access is an initiative (started more than twenty years ago) where users get free access to scien-
tific publications.

The purpose of this paper is to draw attention to a negative aspect of Open Access: “predatory pu-
blishers” fraud. The paper can also serve as a “guide” for scientists and librarians, because it describes 
methods used by dishonest publishers and points how to verify a publisher before submitting an article.

Streszczenie

Ruch Open Access (OA), czyli inicjatywa mająca na celu upowszechnienie otwartego modelu ko-
munikacji naukowej, z roku na rok zyskuje zwolenników. Obok znanych i cenionych firm, które poprzez 
swoją politykę wydawniczą wspierają ruch OA, powstały też takie, które w swej działalności stosują nie-
profesjonalne, nieetyczne i krzywdzące publikujących, a często zakazane przez prawo praktyki.

Referat ma na celu przybliżenie działań nieuczciwych wydawców, którzy wykorzystują model OA 
jako źródło zysku płynące z pobierania opłat autorskich, jednocześnie nie poddając artykułów procesom 
recenzji oraz korekty. Przyjęło się stosować wobec nich termin „drapieżni wydawcy” (z ang. predatory 
publishers). Praca ta może również stanowić „poradnik” dla bibliotekarzy oraz naukowców, ponieważ 
prezentuje mechanizmy, którymi posługują się ci wydawcy oraz sygnalizuje czym warto się kierować przy 
wyborze czasopisma do publikacji.

Wstęp

Ruch Otwartej Nauki, czyli z angielskiego Open Access (OA), to inicjatywa zmierza-
jąca do udostępnienia każdemu zainteresowanemu najnowszych dokonań naukowych 
oraz treści edukacyjnych, bez względu na miejsce zamieszkania czy status majątkowy. 
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W założeniach ruchu OA znajduje się nie tylko swobodny dostęp do artykułów, ale 
także do innych obszarów procesu badawczego, np. surowych danych lub dzienników 
doświadczeń. Ważnym założeniem nowo tworzącego się ruchu było, w odróżnieniu od 
tradycyjnego modelu subskrypcji, całkowite przeniesienie kosztów publikacji z czytel-
nika na inne podmioty (organ finansujący wydawnictwo bądź autora artykułu). Może-
my wyróżnić dwie strategie prezentacji materiałów w formie ogólnodostępnej: pierw-
sza to tzw. „zielona droga” polegająca na umieszczeniu przez autorów swoich prac, 
również niepublikowanych wcześniej, w otwartych repozytoriach (samoarchiwizacja). 
Drugą strategię stanowi tzw. złota droga - publikacja artykułów w czasopismach elek-
tronicznych, które wydawane są zgodnie z wymogami ruchu OA. Istnieje także model 
pośredni, tzw. hybrydowy, w którym wydawcy czasopism subskrypcyjnych umożli-
wiają autorom wybór formy, w jakiej ich artykuł ma zostać opublikowany. W naszych 
rozważaniach zajmiemy się złotą drogą, czyli wydawcami, którzy zyski czerpią z opłat 
wnoszonych przez autorów prac, a nie z subskrypcji. Należy podkreślić, że model pu-
blikacji nie może wpływać na rzetelność i profesjonalizm wydawcy, a zasady zebrane 
przez Committee on Publication Ethics (COPE) w kodeksach dobrych praktyk dla wy-
dawców i edytorów powinny niezmiennie wyznaczać standardy postępowania(1)(2).

Niestety, coraz częściej można spotkać wydawców, którzy w czasopismach publi-
kujących w modelu OA upatrują jedynie szansy na szybki zysk pochodzący z pobie-
rania opłat autorskich i nie dbają o poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów. 
Jeffrey Beall, bibliotekarz z Uniwersytetu Colorado w Denver, stworzył nowy termin 
opisujący te działania: drapieżne publikowanie w modelu Open Access (predatory open 
access publishing).

Ryc. 1. Fragment artykułu wysłanego do redakcji czasopisma
 International Journal of Advanced Computer Technology
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Doniesienia o wydawcach, którzy nie poddają przesłanych artykułów procesom 
recenzji i są w stanie zamieścić nawet pracę będącą ewidentnym plagiatem, zaczę-
ły pojawiać się w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, jednak nie zdawano 
sobie jeszcze sprawy ze skali tego zjawiska(3)(4)(5)(6). Warto tu wspomnieć o przy-
padku, kiedy brak jakiejkolwiek weryfikacji przyjętego artykułu wyszedł na jaw przez 
przypadek. W 2005 roku dwaj informatycy, David Mazières z Uniwersytetu Stanforda 
oraz Eddie Kohler z Uniwersytetu Harvarda, zostali zasypani mailami zawierającymi 
zaproszenie na konferencję organizowaną przez wydawcę czasopisma International 
Journal of Advanced Computer Technology. W odpowiedzi stworzyli artykuł-żart i wy-
słali go do redakcji tego periodyku. Tekst liczył sobie wraz z diagramami i wykresami 
10 stron i zawierał jedynie 7 słów: „Get me off your fucking mailing list” (Ryc. 1)(7). 
Ku zdziwieniu autorów wkrótce otrzymali wiadomość, że recenzent uznał ich artykuł 
za „doskonały”. Po uiszczeniu opłaty 150 dolarów praca miała zostać opublikowana 
w czasopiśmie. Naukowcy z oferty jednak nie skorzystali(8).

john Bohannon i publikacja w Science

Jedna z najważniejszych, a na pewno najszerzej komentowanych publikacji odno-
szących się do problemu drapieżnych wydawców została zamieszczona w czasopiśmie 
Science w 2013 roku i nosiła tytuł „Who’s Afraid of Peer Review?”(9). Jej autor – John 
Bohannon – przeprowadził pewien eksperyment: stworzył fałszywy artykuł naukowy, 
który następnie wysłał do czasopism publikujących w złotym modelu OA. Artykuł 
dotyczył cząsteczek pochodzących z pewnego gatunku porostu, które mogły hamować 
rozwój niektórych rodzajów nowotworów. Chociaż artykuł napisany był w sposób pro-
fesjonalny, to dla każdego, kto posiadał wiedzę z zakresu chemii i biologii na poziomie 
szkoły średniej, stanowił ewidentne oszustwo. Eksperymenty zostały źle zaplanowane, 
a podpisy pod wykresami stały w jawnej sprzeczności z danymi prezentowanymi na 
wykresie. Bohannon stworzył wiele wersji publikacji, a każdą z nich opatrzył fikcyjnym 
nazwiskiem oraz afiliacją nieistniejącego instytutu naukowego z Afryki. Z 255 redakcji 
czasopism wydawanych w ramach OA tylko 98 odrzuciło artykuł po weryfikacji, nato-
miast 157 czasopism przyjęło artykuł, w tym były to tytuły takich wydawców jak Wol-
ters Kluwer czy Sage. Eksperyment ten pokazał, że otrzymanych tekstów często nikt 
nie sprawdza pod kątem merytorycznym, a jeśli nawet, to niezwykle powierzchownie.

jeffrey Beall i jego blog

Najważniejszą postacią w wojnie z nieuczciwymi wydawcami jest z pewnością Jef-
frey Beall. Od kiedy w 2008 roku złoty model OA zaczął szybko zdobywać popular-
ność, bacznie zaczął analizować to zjawisko. W 2010 roku, w artykule „Predatory” 
Open-Access Scholarly Publishers” zdefiniował pojęcie drapieżnych wydawców(10), 
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a w kolejnych publikacjach stara się zwrócić uwagę społeczności akademickiej na na-
rastanie tego problemu. Ważnym aspektem jego działalności jest prowadzenie bloga, 
początkowo pod nazwą Metadata, a od 2012 jako Scholarly Open Access(11), gdzie 
w kolejnych postach publikuje doniesienia na temat nieuczciwych praktyk wydaw-
nictw. Na blogu można również znaleźć dwie listy: potencjalnych drapieżnych wydaw-
ców oraz niezależnych, pojedynczych drapieżnych czasopism. O skali zjawiska, które 
jest przedmiotem tego referatu, świadczy to, że pierwsza opublikowana w 2010 roku 
lista wymieniała 18 podejrzanych wydawców, w 2011 roku było ich 23, a obecnie (stan 
na 13 lipca 2015 r.) 839. Ponadto najnowsza (z 13 lipca 2015 r.) lista z pojedynczymi 
tytułami czasopism obejmuje 713 pozycji.

Zasługi Jeffreya Bealla w propagowaniu informacji o tym nieuczciwym procederze 
są niepodważalne, dzięki niemu ten temat stał się powszechnie znany i dyskutowany. 
Ostatnio można jednak dostrzec wzmożoną krytykę poczynań i poglądów biblioteka-
rza z Denver. Przede wszystkim zarzuca mu się zbyt częste ataki wymierzone w cały 
ruch OA, przy jednoczesnej gloryfikacji wydawców opierających się na subskrypcjach. 
Chociaż kwestia publikowania bezwartościowych prac i nierzetelnych recenzji nie do-
tyczy jedynie wydawców, którzy wybrali złotą drogę OA, jednak po zapoznaniu się 
z pracami Bealla odnosi się wrażenie, że problem wynika bezpośrednio z przyjętego 
modelu publikacji(12). 

Ponadto podważa się jego przekonanie o końcu procesu zwanego w skrócie „serials 
crisis”, polegającego na ciągłym wzroście cen prenumeraty czasopism, niewspółmier-
nego do wzrostu cen innych produktów i usług oraz do środków finansowych posiada-
nych przez biblioteki. Gdyby „serials crisis” istotnie się zakończył, to inicjatywa OA 
nie byłaby taka istotna dla rozpowszechniania wiedzy, jednak dla krytyków Bealla jego 
założenia są stanowczo zbyt optymistyczne(13).

Na co należy uważać przy wyborze czasopisma?

Dla autora niezwykle istotną kwestią jest wybór czasopisma, w którym opublikuje 
swój artykuł. Nawet uwzględniwszy kontrowersje wokół niektórych poglądów Jeffreya 
Bealla, lista drapieżnych wydawnictw publikowana na jego blogu stanowi w tym wy-
borze  nieocenioną pomoc. Decyzję, która firma wydawnicza stosuje nieprofesjonalne 
praktyki, Jeffrey Beall podejmuje na podstawie stworzonych przez siebie kryteriów. 
Styczniowa edycja Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers(14), 
zawiera ponad 50 elementów, na które autor powinien zwrócić uwagę, zanim zdecydu-
je się na opublikowanie artykułu wybierając złoty model OA.

Wystąpienie jednego ze zjawisk nie przesądza, oczywiście, o drapieżności wydaw-
nictwa, jednak spełnienie kilku warunków predysponuje już do znalezienia się na li-
ście. 

Oto kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę oceniając wydawcę:
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wydawnictwo od początku uruchamia dużą liczbę czasopism, których strony • 
domowe tworzone są według jednego schematu;
brak pełnego adresu wydawcy lub podane dane są nieprawdziwe. Często wystę-• 
puje jedynie e-mailowy formularz kontaktowy; 
witryna czasopisma/wydawnictwa zawiera znaczące błędy typograficzne, lite-• 
rowe oraz gramatyczne lub wygląda nieprofesjonalnie;
wydawca fałszywie podaje, że zawartość czasopisma indeksowana jest w zna-• 
nych bazach abstraktowych;
jako członków redakcji wskazuje się fikcyjne nazwiska lub nazwiska uznanych • 
badaczy, którzy jednak nigdy z danym wydawnictwem nie współpracowali;
członkowie redakcji używają adresów mailowych znajdujących się w szeroko • 
dostępnych domenach np. gmail.com lub yahoo.com;
na stronie czasopisma zamieszczony jest nieprawdziwy wskaźnik Impact Fac-• 
tor (IF), bądź jest on zastąpiony innym wskaźnikiem lub określeniem, np. view 
factor, science impact factor, global impact factor, unofficial impact factor;
wydawca oferuje przyśpieszą ścieżkę publikacji (tzw. fast-track). • 

Większość wyżej wymienionych kryteriów spełnia np. wydawnictwo Global Scien-
ce Research Journals (GSRJ), mające w ofercie prawie 100 tytułów czasopism z róż-
nych dziedzin nauki, w tym ponad 20 medycznych. Amerykański adres ich siedziby 
wydaje się nieprawdziwy (z Google Maps wynika, że to mały  dwupiętrowy budynek); 
dokładnie taki sam zapis (z nazwą ulicy pisaną małą literą) podaje inne drapieżne wy-
dawnictwo - International Scholars Journals Publishing Corporation (Ryc. 2).

Ryc. 2. Adresy do kontaktu nastronie wydawnictw: Global Science Research Journals 
oraz International Scholars Journals Publishing Corporation
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Zamieszczone na stronie GSRJ okładki czasopism wyglądają nieprofesjonalnie, są 
złej jakości (np. International Journal of Nursery and Primary Education),  niekiedy 
z błędami (np. w tytule Global Journal of medical, Physical and Health Education 
„medical” pisane małą literą).

Ryc. 3. Okładka czasopisma International Journal of Nursery and Primary Education

Niewiarygodne są także wykazy indeksujących baz. Według wydawcy czasopismo 
Global Journal of Gastroenterology and Cardiology jest indeksowane w 45 bazach, 
w tym Academic Search Complete (nieprawdziwa informacja), we wszystkich bazach 
CABI (nawet takich jak Potato Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Rural Development 
Abstracts) oraz źródłach, które nawet nie są bazami, jak np. Ornamental Horticulture. 
Ten sam wykaz jest zresztą powielany przy innych tytułach tego wydawcy. Również 
wskaźniki IF są nieprawdziwe - żaden z tytułów GSRJ nie jest indeksowany w bazie 
Journal Citation Reports.

Wątpliwości budzą także składy redakcji, ponieważ bywają identyczne dla różnych 
periodyków (warto porównać Global Journal of Gastroenterology and Cardiology, 
Global Journal of Venereology, Global Journal of Public Health and Epidemiology, 
Journal of Clinical Chemistry and Laboratory, Global Journal of Gynecology and Ob-
stetrics). Ponadto strona Editorial Board jest zrobiona bardzo nieprofesjonalnie i po-
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winna od razu wzbudzać podejrzenie każdego, kto chciałby zamieścić tu artykuł: po-
wtarza się nazwisko autora, brak spacji pomiędzy wyrazami, nazwy własne pisane są 
małą literą, brak pełnych danych członków redakcji (Ryc. 4).

Ryc. 4. Skład redakcji czasopisma Global Journal of Venereology

Autorzy powinni być ostrożni, zanim zdecydują się przesłać swoją publikację do 
druku w czasopismach, w tytułach z nazwą „international journal” i  tematyką obej-
muącą szeroki zakres dyscyplin, jak np. International Journal of New Trends in Arts, 
Sports & Science Education, International Multidisciplinary Research Journal, Inter-
national Journal of Science Culture and Sport. Te tak zwane „mega czasopisma” mają 
na celu wyłącznie przyciągnięcie jak największej liczby publikujących.

Innym sposobem na wprowadzanie w błąd nieświadomych oszustw autorów jest 
wydawanie czasopisma o tytule łudząco podobnym do tytułu uznanego periodyku. 
Przykładem może być International Journal of Pharmacy, wydawany przez Phar-
ma Scholar Library, upodobniający się do dwóch tytułów: International Journal of 
Pharmaceutics (IF 3.785) wydawanego przez Elseviera oraz International Journal of 
Pharmacology (IF 0,0981), którego wydawcą jest Asian Network for Scientific Infor-
mation.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest proceder „porywania” czasopism(15)(16)
(17). Polega on na tym, że fałszywy wydawca kradnie tożsamość uznanego niszowego 
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tytułu, wydawanego tylko w formie drukowanej w kraju nieanglojęzycznym. Wybra-
ny periodyk z tzw. listy filadelfijskiej może mieć nawet przyznany Impact Factor, ale 
nie posiada zazwyczaj własnej strony internetowej ani wersji elektronicznej. Oszuści 
tworzą taką stronę w celu wyłudzenia opłat od autorów. Trudno czasami poznać, że 
mamy do czynienia z oszustwem, ponieważ zawiera ona autentyczne dane o czaso-
piśmie. Tylko uważne zapoznanie się z informacją o czasopiśmie w bazie JCR po-
zwala dostrzec różnicę: oryginalny tytuł zazwyczaj nie ma strony www i najczęściej 
jest kwartalnikiem. Ofiarami takiego procederu stały się m.in. szwajcarskie Archives 
des Science, austriacka Wulfenia czy też polski Sylwan. To ostatnie jest najstarszym w 
Polsce i jednym z pierwszych na świecie czasopismem naukowym z zakresu leśnictwa, 
założonym w 1820 roku w Warszawie. Na Ryc. 5 przedstawiono prawdziwą stronę 
czasopisma (http://sylwan.ibles.waw.pl), natomiast Ryc. 6 pokazuje witrynę stworzoną 
przez oszustów, gdzie do tytułu Sylwan dodano podtytuł English Edition (http://syl-
wan.ibles.org/scope.html).

Ryc. 6. Witryna internetowa fałszywego czasopisma Sylwan. English Edition

Ryc. 5. Witryna internetowa polskiego czasopisma Sylwan
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Fałszywy wydawca już na pierwszej stronie wprowadza w błąd potencjalnych auto-
rów informując, że od 1966 tematyka zamieszczanych prac obejmuje wszystkie dzie-
dziny nauk o życiu, a od 2004 roku publikuje także artykuły w języku angielskim. 
Powołuje się przy tym na IF prawdziwego Sylwana, co sprawia, że po zweryfikowaniu 
tej informacji w bazie JCR, można być przekonanym, że ma się do czynienia z renomo-
wanym periodykiem. Porównując spisy treści obu tytułów widać różnicę: np. Sylwan 
vol. 158 nr 12 z 2014 zawiera 4 artykuły ściśle związane z leśnictwem, podczas gdy na 
stronie Sylwan. English Edition vol. 158 nr 12 z 2014 są 23 zupełnie inne teksty.

Kto publikuje w drapieżnych czasopismach?

Artykuł o takim tytule, przedstawiającym wyniki badań grupy uczonych z Indiana 
University w Indianapolis  ukazał się w 2014 roku w czasopiśmie Journal of the As-
sociation for Information Science and Technology(18). Zainspirowani eksperymentem 
Bohannona,  poddali  analizie dorobek twórców, którzy w 2013 roku opublikowali 
swoje prace w następujących czasopismach open access (z dziedziny nauk farmaceu-
tycznych) pobierających opłaty od autorów:

- Grupa I: 7 „drapieżnych” czasopism z listy Bealla, nie przestrzegających procesu 
recenzowania,

- Grupa II: 5 czasopism, które odrzuciły fałszywy artykuł Bohannona, wyróżniaja-
cych się zadowalającym procesem recenzowania i zarejestrowanych w DOAJ.

- Grupa III:  6 tytułów PloS, renomowanego wydawnictwa open access, indeksowa-
nych w bazie Journal Citation Reports.

Stworzono profile prawie 2000 autorów: określono kraj pochodzenia, liczbę publi-
kacji i liczbę cytowań w oparciu o bazę Web of Science. Sprawdzono również cytowa-
nia osób wskazanych do kontaktu („corresponding authors”). Zebrane dane pokazały, 
że naukowcy, którzy wybrali „drapieżne” czasopisma w większości nie mieli żadnych 
wcześniejszych publikacji (613 autorów), podczas gdy w grupie drugiej takich autorów 
było 141, w grupie PloS zaledwie 16. Wynik może potwierdzać tezę, że publikujący 
to młodzi uczeni, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Należy zaznaczyć, że w 
grupie II kilkunastu autorów miało w swoim dorobku wcześniejsze prace (niektórzy 
nawet więcej niż 30), a w grupie 3 było ich ponad 50. 

Zauważono również wyraźne różnice w wyborze czasopism w zależności od kraju 
pochodzenia autorów:  publikowanie w „drapieżnych” czasopismach wybierali głów-
nie uczeni z krajów rozwijających się, w tym aż 725 z Indii, 80 z Nigerii i 44 z Paki-
stanu. W drugiej grupie czasopism publikowali głównie  autorzy z Korei Południowej 
(438), Stanów Zjednoczonych (76) i Włoch, a trzecią grupę wybierali przede wszyst-
kim twórcy ze Stanów Zjednoczonych (142) Wielkiej Brytanii (62) i Australii (26). 
Ma to związek z uwarunkowaniami ekonomicznymi i tradycjami socjokulturowymi 
poszczególnych krajów.



222 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Badania Xia i współpracowników potwierdziły pojawiające się wcześniej sugestie, 
że najczęstszymi ofiarami drapieżnych wydawców są pracownicy naukowi z krajów 
rozwijających się, takich jak Indie lub Pakistan, gdzie konkurencja jest szczególnie 
intensywna. Niedostateczna liczba czasopism naukowych na lokalnym rynku wydaw-
niczym skłania do wyboru periodyku, który reklamuje się jako recenzowane i jedno-
cześnie zapewnia szybkie opublikowanie wyników badań. Odpowiednia liczba punk-
towanych prac jest głównym wyznacznikiem awansu, a komisje oceniające dorobek 
naukowy często nie są w stanie odróżnić legalnych wydawnictw od fałszywych. 

Należy także wziąć pod uwagę, że niektórzy autorzy świadomie wybierają tego 
rodzaju czasopisma, aby uniknąć procesu recenzowania, np. w celu ukrycia nieetycz-
nych praktyk, w tym plagiaryzmu. Renomowane wydawnictwa odrzucają wiele zgło-
szonych artykułów, a te przyjęte do publikacji wymagają zazwyczaj licznych zmian 
i poprawek. Ważną rolę odgrywa tu też czas. Od momentu przesłania artykułu do czasu 
jego publikacji, niekiedy minąć może nawet rok, natomiast brak procesu recenzowania 
znacznie skraca okres oczekiwania.

Problem drapieżnych wydawców a realia polskie

Istotną kwestią, którą należy poruszyć jest także to, na ile problem drapieżnych wy-
dawnictw dotyczy polskich uczelni, a szczególnie medycznych, jako że to zagrożenie 
dotyka przede wszystkim dziedzin nauki związanych z medycyną i biologią. W tym 
celu zanalizowaliśmy wszystkie publikacje w czasopismach zagranicznych znajdujące 
się w Bibliografii GUMed i opublikowane w latach 2010-2014. Postanowiliśmy nie 
„wyważać otwartych drzwi” i jako kryterium wiarygodności wydawców przyjęliśmy 
ich brak na aktualnej liście nieuczciwych wydawców opublikowanej na blogu Scho-
larly Open Access. Spośród 1805 artykułów zagranicznych opublikowanych w inte-
resującym nas okresie, jedynie 24 pochodziły z czasopism zakwalifikowanych przez 
Jeffreya Bealla jako potencjalnie drapieżne. Nasze rozważania z pewnością wymagają 
weryfikacji oraz pogłębionej analizy publikacji z wszystkich polskich uczelni medycz-
nych, jednak można założyć, że zakres opisywanego zjawiska w polskich realiach jest 
jeszcze stosunkowo niewielki. 

Pracownicy GUMed najczęściej zamieszczali prace w czasopismach wydawanych 
przez OMICS Publishing Group (łącznie 6 publikacji w czasopismach – Andrology, 
Journal ofPain Relief, Journal of Pharmacovigilance, Journal of Steroids&Hormonal 
Science). Praktyki stosowane przez to wydawnictwo można opisać jako historię dra-
pieżnego publikowania w pigułce, dlatego warto przedstawić ją bliżej. 

OMICS Publishing Group zostało założone w 2007 roku przez pochodzącego 
z Indii dr Srinubabu Gedelę, który jest jego właścicielem oraz prezesem(19). W celu 
stworzenia pozorów wiarygodności wydawnictwo to często chwali się uznanymi na-
ukowcami na stanowiskach redaktorów. Niestety, sami zainteresowani często nie zda-
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ją sobie sprawy z pełnionej funkcji. Za przykład może posłużyć przypadek profeso-
ra Natarajana Muthusamiego z Uniwersytetu Stanowego w Ohio, którego nazwisko 
wykorzystano bez jego wiedzy do promowania czasopisma Journal of Postgenomics: 
Drug&BiomarkerDevelopment(20). Do standardowych działań wydawnictwa należy 
także zasypywanie naukowców e-mailami o możliwości współpracy, w których nie 
wspomina się o wysokich opłatach autorskich. Zanotowano również przypadek, kiedy 
w jednym z czasopism opublikowano artykuł będący plagiatem. Zastanawiająca jest 
reakcja wydawnictwa na umieszczenie go na liście Bealla. W roku 2013 Jeffrey Beall 
otrzymał list, w którym grożono mu wytoczeniem procesu oraz żądaniem odszkodo-
wania w wysokości 1 mld dolarów(21). Blogera straszono również, że za agresywne 
publikacje dotyczące OMICS Publishing Group groziłaby mu w Indiach kara do trzech 
lat więzienia.

Ryc. 7. Podstrona witryny internetowej wydawnictwa OMICS Publishing Group

Na swojej stronie wydawca umieszcza informacje o Open Access Journals Impact 
Factors (Ryc.7). Wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku: przy każdym 
z tytułów podano IF oraz link do Journals Citation Report. Okazuje się jednak, że IF 
nie ma nic wspólnego z danymi opracowanymi przez Thomson Reuters, a link Journals 
Citation Report odsyła do stron wydawców, Research Gate i Google Scholar.
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OMICS Publishing Group ukrywa się także pod szeregiem różnych marek wydaw-
niczych np. SciTechnol, United Scientific Group, Insight Medical Publishing. Powodu-
je to, że nawet ktoś unikający tego wydawnictwa może dać się zwieść. Ponadto firma 
zajmuje się również organizowaniem drapieżnych konferencji. Takie konferencje nie-
jednokrotnie „podszywają się” pod spotkania o wysokim standardzie np. Entomologi-
cal Society of America (ESA) zorganizowała konferencję Entomology 2013, natomiast 
OMICS Entomology-2013, czyli z myślnikiem w nazwie.

Oprócz artykułów zamieszczonych w drapieżnych czasopismach spotkaliśmy się 
również z przypadkiem oszukania pracownika naszej uczelni, kiedy do publikacji na-
wet nie doszło. Osoba ta uiściła stosowną opłatę i otrzymała drogą mailową potwier-
dzenie przyjęcia artykułu do czasopisma Experimental and Clinical Cardiology. Jed-
nak w momencie ukazania się numeru czasopisma, w którym powinien znajdować się 
artykuł, okazało się, że zawartość tego numeru jest zupełnie inna, a publikacja naszego 
pracownika się w nim nie znalazła. Nie można było skontaktować się z wydawcą, 
opłata autorska przepadła, w niedługim czasie zniknęła również strona czasopisma. Ta 
sprawa jest o tyle niepokojąca, że Experimental and Clinical Cardiology do 2013 roku 
było uznanym czasopismem kanadyjskim i mogło poszczycić się wskaźnikiem IF na 
poziomie 0.758 (edycja 2013). Jednak od 2013 roku, kiedy zostało sprzedane, polityka 
przyjmowania tekstów diametralnie się zmieniła, a dla nowego właściciela liczyły się 
tylko zyski(22). Co gorsze, każdy, kto sprawdził tytuł w bazie Journal Citation Reports, 
nadal mógł zakładać wiarygodność oraz wysoki poziom merytoryczny periodyku.

Podsumowanie

Opisane wyżej praktyki dotyczą głównie złotej drogi OA. Ponieważ nieliczne cza-
sopisma stosowały ten model publikacji przed 2010 rokiem, z grona drapieżnych cza-
sopism można wykluczyć te, które powstały wcześniej.

Co powinniśmy zrobić, aby ustrzec naszych naukowców przed drapieżnymi wy-
dawcami? Przede wszystkim edukować. Oprócz znajomości modeli OA, rodzajów li-
cencji, standardów etycznych w pracy naukowej, powinniśmy dążyć, aby opanowali 
oni także umiejętność rozpoznawania i unikania wątpliwych wydawców.

Uświadamiać autorów zaczęli również sami wydawcy. Drapieżne wydawnictwa 
stały się tak poważnym problemem w pielęgniarstwie, że Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Redaktorów Pielęgniarstwa (International Association of Nursing Editors INA-
NE), poprosiło wszystkich swoich członków, aby w pierwszych numerach czasopism 
z 2015 roku umieścić ostrzeżenie o tych nieetycznych praktykach i związanych z nimi 
zagrożeniach(23).

Należy także spojrzeć na proces publikacji artykułów naukowych z szerszej per-
spektywy. Chociaż niska jakość procesu recenzowania publikacji należy do sztanda-
rowych cech drapieżnych wydawców, problem ten nie omija cenionych wydawców, 
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których polityka opiera się na modelu subskrypcji. Już w roku 2006 Richard Smith, 
wieloletni wydawca oraz dyrektor generalny BMJ Publishing Group krytykował pro-
ces recenzowania(24). Recenzentom zarzucał powierzchowność analiz, a także kiero-
wanie się osobistymi animozjami lub preferencjami. Przytoczył nawet anegdotę, jak 
dokonywano kiedyś wyboru artykułów do publikacji w czasopiśmie Lancet: zrzucano 
ze schodów stertę artykułów, a publikowano te, który dotarły na sam dół. Jednocześnie 
stwierdził, że niemożliwe jest poddawanie analizie surowych danych w każdym tek-
ście. 

Winston Churchill powiedział: „Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą 
rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.” 
To samo można by powiedzieć o recenzowaniu publikacji naukowych. Pomimo wszel-
kich wad, które posiada ta forma selekcji artykułów, to tylko ona w połączeniu z za-
ufaniem do rzetelności badaczy może zapewnić nam publikację wiarygodnych danych, 
a co za tym idzie szybki rozwój nauki.

Ruch OA, pomimo że jest stosunkowo nowym zjawiskiem, stale zyskuje na po-
pularności. Na podstawie tempa, w jakim się rozwija, można nawet przewidywać 
w przyszłości dominację wydawców OA nad tymi, którzy opierają się na tradycyjnym 
modelu subskrypcji(25). Stworzenie nowego czasopisma online jest niezwykle proste, 
nie powinno zatem zaskakiwać, jak wielu nieuczciwych przedsiębiorców „wspiera” 
ruch OA, licząc na łatwy zysk. Co więcej, im szybszy będzie rozwój całego ruchu, 
tym większe może być natężenie patologicznych zjawisk, jednak zawsze będą one sta-
nowiły jedynie nieznaczną część nowego sposobu upowszechniania wiedzy. Przykład 
brytyjskiego wydawnictwa BioMed Central, jednego z pierwszych, które swoją poli-
tykę wydawniczą oparły na modelu OA, pokazuje, że można wprowadzić w życie ideę 
wolnego dostępu do publikacji, uczynić z niego model biznesowy przynoszący docho-
dy, a jednocześnie zachować wysoki poziom merytoryczny wydawanych artykułów 
(wiele z czasopism jest indeksowanych w bazie Journals Citation Reports). I o tym my, 
bibliotekarze, powinniśmy informować przede wszystkim.
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Mgr Justyna Seiffert
Katowice – SUM

NoWoCzeSNe NARzęDzIe WyKoRzyStANe Do uDoStęPNIeNIA 
HISTORYCZNEj WIEDZY. KONWERSja BaZY „CENTRUM 

DOKUMENTaCjI DZIEjóW MEDYCYNY I FaRMaCjI 
GóRNeGo śląSKA” Do SySteMu AlePH

Abstract

The goal of the conversion was transferring content of the database „History of Medicine and Phar-
macy of the Upper Silesia Documentation Centre” from previous “homemade” tool into Aleph system. We 
wanted to achieve the same functionality as in previous environment, providing means to expose the best 
of the database content. The database was established in 2005, but sources had been collected and prepared 
for publishing since 1988 in the Library of Silesian Medical Academy (currently Library of Medical Uni-
versity of Silesia, Katowice). Database, which contains information about history of Upper Silesia medi-
cine and pharmacy, have been supplied by archival sources, both published and unpublished, and enriched 
by graphics. Database in new shape of Aleph system was divided into 6 parts reflecting previous division: 
biographical entries, SUM events calendar, SUM subject entries, obituaries, auxiliary literature, archival 
complexes. Due to Aleph system flexibility adoption to fulltext database requirements was possible.

The conversion is an example of successful cooperation of librarians and IT specialists, both from 
SUM Library and Aleph Polska.

Streszczenie

Celem konwersji było przeniesienie zawartości bazy „Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny 
i Farmacji Górnego Śląska” z dotychczasowego oprogramowania do programu Aleph i uzyskanie funkcjo-
nalności umożliwiającej pełne wykorzystanie walorów tego bogatego źródła informacji. Baza w postaci 
elektronicznej powstała w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Biblioteka Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach) w 2005 r., jednak materiały były gromadzone i przygotowywane 
do opublikowania już od 1988 r. Pełnotekstowa baza, obejmująca swoją tematyką dzieje górnośląskiej 
medycyny i farmacji, oparta jest na źródłach archiwalnych, zarówno drukowanych jak i rękopiśmiennych, 
a także wzbogacona o zbiory ikonograficzne.
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Baza w nowej postaci w systemie Aleph została podzielona na 6 części odpowia-
dających dotychczasowemu podziałowi. Są to: hasła biograficzne, kalendarium, hasła 
rzeczowe SUM, nekrologi, literatura, zespoły archiwalne. Dzięki elastyczności syste-
mu Aleph możliwe było dostosowanie systemu do potrzeb bazy tekstowej.

Konwersja jest przykładem udanej współpracy bibliotekarzy oraz informatyków, 
zarówno z Biblioteki SUM, jak i firmy Aleph Polska.

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Biblioteka SUM) 
realizując obowiązek wynikający zarówno z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
jak i Ustawy o bibliotekach, prowadzi prace badawcze w zakresie dokumentowania 
dziejów górnośląskiej medycyny i farmacji1 . Wymienione ustawy nakładają na bi-
blioteki naukowe obowiązek prowadzenia działalności naukowo-badawczej w zakresie 
dziedzin nauki obsługiwanych przez macierzystą uczelnię oraz działalności bibliogra-
ficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej2. 

Formą realizacji prac badawczych w Bibliotece SUM jest działalność Centrum Do-
kumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (CDDMiF), które rozpo-
częło prace w 1988 r. 

Zadania Centrum obejmowały kwerendę w źródłach archiwalnych a następnie upo-
wszechnienie zdobytej wiedzy. 

Od 2005 r. rozpoczęto udostępnianie zgromadzonych informacji w postaci elektro-
nicznej bazy CDDMiF. Działania podejmowane w ramach tworzenia bazy obejmowały:

przygotowanie koncepcji działalności bazy Centrum; • 
kwerendę bieżącej regionalnej prasy górnośląskiej i lokalnej okręgu katowic-• 
kiego; 
opracowywanie haseł biograficznych i rzeczowych; • 
aktualizację haseł; • 
tworzenie kalendarium wydarzeń; • 
tworzenie dokumentacji ikonograficznej; • 
zorganizowanie sesji naukowych podsumowujących osiągnięcia poszczegól-• 
nych etapów realizowanego programu badań oraz przygotowanie wydawnictw 
dokumentujących ww. sesje; 
utworzenie i kontynuację serii • Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycy-
ny i Farmacji Górnego Śląska, prezentującej sylwetki naukowców oraz mono-
grafie dziedzin szczególnie rozwiniętych na Górnym Śląsku.3 

1 Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska: O działalności Centrum Do-
kumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (CDDMiF) [dokument elektroniczny] Dostęp: 
13 VIII 2015  http://aleph.sum.edu.pl/F?func=file&file_name=cdm-o-dzialalnosci.html

2 Tamże
3 Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska: Założenia [dokument elektro-

niczny] Dostęp: 13 VIII 2015 http://aleph.sum.edu.pl/F?func=file&file_name=cdm-zalozenia.html
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W pracach nad tworzeniem bazy w roku 2015 w postaci elektronicznej wzięli udział 
od strony merytorycznej pracownicy Biblioteki SUM, natomiast od strony technicz-
nej pracownicy Działu Informatyki i Informatyzacji SUM. Baza została opracowana 
w autorskim oprogramowaniu przy wykorzystaniu języków i technologii HTML, ASP, 
JavaScript, T-SQL4. Baza dawała możliwość wyszukiwania i sortowania danych. Pra-
cownicy wprowadzający dane logując się do bazy mieli możliwość dodawania nowych 
rekordów i modyfikowania istniejących.  

Sprawność i bezpieczeństwo działania Bazy uzależnione były od zastosowanych 
technologii. Z biegiem czasu pewne technologie wyszły z użycia i stały się przesta-
rzałe, więc od pewnego czasu informatycy opiekujący się Bazą zgłaszali konieczność 
przeniesienia zawartości do nowszego oprogramowania, które zapewni większe bez-
pieczeństwo zgromadzonym danym. Groźba utraty mozolnie zgromadzonych informa-
cji spowodowała podjęcie zdecydowanych kroków.

W 2013 r. Biblioteka SUM zgłosiła projekt konwersji bazy Centrum Dokumentacji 
Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska we wniosku o finansowanie działalno-
ści upowszechniającej naukę w 2014 r. Planowane we wniosku działania obejmowały 
przeniesienie danych do programu Aleph ze względu na liczne zalety systemu, m.in. 
dużą elastyczność oraz zastosowanie aktualnych standardów branżowych i informa-
tycznych. Duże znaczenie miało także doświadczenie Biblioteki SUM w korzystaniu 
z tego systemu, ponieważ katalog zbiorów drukowanych Biblioteki SUM jest również 
prowadzony w systemie Aleph. 

Atutem złożonego wniosku była unikatowość treści Bazy zarówno w skali regional-
nej, jak również europejskiej, dlatego też na początku 2014 r. wniosek uzyskał akcep-
tację Ministerstwa i Biblioteka SUM rozpoczęła prace przygotowujące do konwersji. 
W pracach wzięły udział osoby pracujące do tej pory z bazą (2 bibliotekarzy), bibliote-
karz systemowy (bibliotekarz) oraz administrator systemu (informatyk).

Przygotowane zostały szczegółowe opisy modułów Bazy oraz wymagania jakie 
powinna spełniać baza w nowym oprogramowaniu. Zespół pracujący nad konwersją 
opracował wykaz pól MARC, do których miały zostać przeniesione dane z tablic z po-
przedniego oprogramowania Bazy. 

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM przygotowało procedurę zakupu usługi 
konwersji i we wrześniu 2014 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu została podpi-
sana umowa o wykonanie usługi z firmą Aleph Polska. Umowa obejmowała tylko kon-
wersję danych oraz ustawienia niezbędne do uruchomienia bazy, natomiast ostateczne 
dostosowanie Bazy do lokalnych potrzeb zostało przeprowadzone w porozumieniu 
z osobami pracującymi w bazie przez bibliotekarza systemowego oraz administrato-
ra systemu. Ostateczna konwersja danych została przeprowadzona do końca 2014 r. 

4 Jerzy Marian Dyrda, Bartosz Łaskawiec, Krzysztof Noga: Centrum Dokumentacji Dziejów Medy-
cyny i Farmacji Górnego Śląska. Acta Med. Premisl. 2006 T. 29 s. 66
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w ścisłej współpracy z firmą Aleph Polska, która wykazała się profesjonalnym podej-
ściem do zadania i udzieliła wsparcia w rozwiązywaniu wielu kwestii natury technicz-
nej.

W rezultacie konwersji utworzona została nowa baza w ramach instalacji systemu 
Aleph na serwerze SUM – CDM01. Po konwersji Baza CDDMiF utrzymała podział 
na dotychczasowe moduły5. Dodano jedynie nowy moduł zawierający przemówienia 
władz SUM.

Prace związane z dostawaniem systemu Aleph do potrzeb Bazy CDDMiF  obejmo-
wały:

utworzenie dodatkowych indeksów (oprócz stworzonych w momencie konwer-• 
sji), które rozszerzają możliwości przeszukiwania bazy; utworzenie tzw. baz 
logicznych, które grupują dane i ułatwiają przeszukiwanie;
uzupełnienie rekordów o dane, które nie przeszły konwersji oraz korekta danych • 
w rekordach przy użyciu narzędzi systemu Aleph; rozbieżności te pojawiły się 
ze względu na różny charakter oprogramowania starszej i nowej wersji Bazy;
utworzenie konta w darmowym oprogramowaniu DSpace, które umożliwia • 
przechowywanie i udostępnianie materiałów graficznych, których w bazie 
CDDMiF jest znaczna ilość; uzupełnienie rekordów o linki do grafik w DSpa-
ce;
edytowanie znacznej liczby ekranów www, tak aby dostosować je do specyfiki • 
Bazy; podstawą edycji były ekrany www dla katalogu zbiorów Aleph, który po-
siada Biblioteka SUM – system Aleph daje możliwość różnicowania wyglądu 
strony www w zależności od bazy fizycznej lub logicznej;
konfiguracja sposobu wyświetlania pełnych rekordów, rezultatów wyszukiwa-• 
nia, sortowania rezultatów wyszukiwania na stronie www w zależności od po-
trzeb w Bazie;
włączenie usługi Google Analytics w celu zbierania statystyk z korzystania • 
z Bazy CDDMiF.

Bibliotekarze pracujący z bazą CDDMiF dodają i edytują rekordy poprzez interfejs 
GUI – ten sam, który używany jest w katalogowaniu zbiorów Biblioteki SUM.

Obecnie wykonano większość prac dostosowujących system Aleph do specyfiki 
bazy CDDMiF, jednakże system daje wiele możliwości i prawdopodobnie w przyszło-
ści zostaną wprowadzone kolejne modyfikacje, które pozwolą na pełniejszą realizację 
jednego z podstawowych założeń bazy, którym jest upowszechniania wiedzy.

5 Pełny opis zawartości modułów bazy patrz: Krzysztof Gościniak, Krzysztof Noga: Otwarty dostęp 
do wiedzy na przykładzie strony internetowej Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 s. 468-470 
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Podsumowując można określić konwersję jako sukces, ponieważ dane zgromadzone 
w Bazie CDDMiF zostały właściwie zabezpieczone przed ewentualną utratą. Obecny 
kształt Bazy wykorzystuje atuty poprzedniej postaci a Baza zyskała dodatkowe warto-
ściowe cechy, charakterystyczne dla nowoczesnych narzędzi. 

Rys. 1 Interfejs bazy przed konwersją

Rys. 2 Interfejs bazy w obecnym kształcie
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Mgr Jadwiga Wojtczak
Wrocław – PWr.

WPŁyW RozWoju INteRNetu 
NA oBeCNość BIBlIoteKI PolIteCHNIKI WRoCŁAWSKIej

 W SIECI WWW

Abstract

The origin, evolution and development of the Internet was presented in the article. The essential facts 
regarding the Internet browsers and webpages were also presented. The history has served as a back 
ground for description of the first attempts of implementation the network technologies in the Library of 
the Wrocław University of Technology. In the article there were also presented websites created and used 
in the Library over the years.

Streszczenie

W artykule przedstawiono genezę i rozwój Internetu. Opisano także najważniejsze fakty dotyczące 
powstania przeglądarek i stron internetowych. Historia ta posłużyła jako tło do opisania doświadczeń 
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej związanych z pierwszymi próbami wykorzystania Internetu do kon-
taktu z innymi ośrodkami, a także zmieniającego się wizerunku Biblioteki PWr w sieci WWW. W artykule 
zaprezentowano też kolejne witryny internetowe tworzone i użytkowane przez Bibliotekę PWr na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat.

Wstęp

Wynalazek Internetu oraz jego popularyzacja zmieniła znacząco życie wielu milio-
nów ludzi na całym świecie. Powstanie Internetu można porównać do wynalezienia 
przez Jana Gutenberga w XV w. czcionki ruchomej, co zapoczątkowało erę druku. 
Druk zrewolucjonizował sposób powielania dokumentów, przez co poszerzył m.in. krąg 
odbiorców, natomiast Internet ułatwił przekazywanie informacji i umożliwił komuni-
kację bez względu na odległość. „Sieć jest teraz największym, najbardziej otwartym 
demokratycznym system informacyjnym na świecie. Z punktu widzenia wydawców 
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(twórców stron internetowych) jest to wielka zaleta sieci – można rozpowszechniać 
w świecie dowolną informację bez żadnego ograniczania treści i co najważniejsze uży-
wając własnej interpretacji znaczenia strony internetowej oraz linku. Jednak z punktu 
widzenia użytkownika jest to największa wada sieci WWW. Jednocześnie, sieć ta jest 
największą na świecie skarbnicą wiedzy, zatem każdy chce z niej korzystać i za każ-
dym razem, gdy ktoś zaczyna szukać, to wie, że ta informacja «gdzieś tam» jest1”.

Obecnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie instytucji bez własnego portalu 
internetowego. Jest on zarazem wizytówką firmy, jak i zbiorem najważniejszych da-
nych, a także może zawierać ofertę dla kontrahentów czy klientów. Dobrze zaprojek-
towana witryna internetowa jest skutecznym i efektywnym elementem promocji insty-
tucji. Swoje strony WWW mają obecnie już chyba wszystkie biblioteki w kraju i na 
świecie. Informują w ten sposób m.in. o swoich usługach i zasobach oraz możliwo-
ściach skorzystania z nich. Od dwudziestu lat witrynę internetową posiada Biblioteka 
Politechniki Wrocławskiej. 

Historia powstania Internetu 

Początki Internetu datowane są na schyłek lat sześćdziesiątych. Najczęściej poda-
wane przyczyny powstania sieci komputerowej to: badania wojskowe w dziedzinie 
łączności, próby lepszego wykorzystania mocy obliczeniowej oddzielnych kompute-
rów oraz zwiększenie efektywności pracy naukowej poprzez wymianę doświadczeń 
i wyników badań2. Pomysł stworzenia Internetu wywodzi się z projektu Paula Barana, 
amerykańskiego informatyka polskiego pochodzenia, który w 1962 r. opublikował ob-
szerną pracę na temat dzielenia informacji na porcje, przesyłania ich w sieci oraz po-
nownego łączenia, po dotarciu do odbiorcy. Koncepcja ta została wykorzystana przez 
Josepha Carla Licklidera, który w swoim memorandum wymienił składniki, jakie po-
winna zawierać sieć rozległa, tj. o dużych odległościach pomiędzy węzłami, tzw. WAN 
(ang. Wide Area Network)3.

Ważnym wydarzeniem była konferencja naukowa zorganizowana w 1967 r. przez 
ARPA (ang. Advanced Research Project Agency – Agencja Zaawansowanych Tech-
nik Badawczych), amerykańską agencję zajmującą się rozwojem technologii woj-
skowych, działającą w strukturach Departamentu Obrony4, poświęcona technicznym 
możliwościom budowy rozległych sieci komputerowych. W ciągu dwóch następnych 
lat opracowany został projekt, który uważany jest za bezpośredniego przodka Interne-

1 Zdranko Markov, Daniel T. Larose: Eksploracja zasobów internetowych. Warszawa 2009 s. 21
2 Marek Pudełko: Prawdziwa historia Internetu. Piekary Śląskie 2013 s. 19
3 Ibidem, s. 21. 
4 Defense Advanced Research Projects Agency. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 XII 

2015], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agen-
cy
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tu – ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network)5. Na jego podstawie, 
29 października 1969 r., została przeprowadzona pierwsza próba zdalnego połączenia 
komputerów w kilku ośrodkach naukowych6. W eksperymencie wzięły udział: Uniwer-
sytet Kalifornijski w Los Angeles i Uniwersytet Stanforda. Później dołączyły: Uniwer-
sytet Kalifornijski w Santa Barbara i Uniwersytet Stanowy Utah. W tych czterech in-
stytucjach zainstalowano komputery, które utworzyły równorzędną sieć w połączeniu 
typu P2P (ang. peer-to-peer). Oznacza to, że w przypadku awarii lub zniszczenia jed-
nego z komputerów sieć może dalej funkcjonować. Był to pierwszy tego typu sposób 
przekazywania danych. W 1972 r., podczas międzynarodowej konferencji na temat ko-
munikacji pomiędzy komputerami, publicznie zademonstrowano ARPANET, a w 1973 
r. zrealizowano pierwsze połączenie międzynarodowe z USA do Wielkiej Brytanii7. Po 
udanych testach sieć zaczęła się intensywnie rozwijać – do 1975 r. korzystało z niej 
już 2000 użytkowników8. W tym okresie upowszechnił się nowy termin Internet (skró-
towiec od ang. inter-network, dosłownie „między-sieć”)9 użyty po raz pierwszy przez 
Vintona Cerfa i Roberta Kahna w artykule „Transmission Control Protocol”10. 

Przełomową datą w historii Internetu był 1 stycznia 1983 r. – postanowiono wtedy 
podzielić sieć ARPANET na dwie części: wojskową o nazwie MILNET oraz akademic-
ką, która zachowała dotychczasową nazwę. Wyodrębnione z ARPANET sieci cywilne 
dały początek Internetowi w jego dzisiejszej formie. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
Internet był coraz powszechniej wykorzystywany przez pracowników uniwersytetów, 
organizacji naukowych, instytucje komercyjne, a także do celów prywatnych. Dzięki 
powstaniu Internetu zaczęły rozwijać się takie usługi jak np. poczta elektroniczna, ko-
munikatory internetowe oraz WWW. W 1989 r. angielski fizyk i programista Tim Ber-
ners-Lee złożył projekt zorganizowania sieci o nazwie World Wide Web (ang. WWW 
– w wolnym tłumaczeniu: rozległa, światowa pajęczyna)11, opartej na dokumentach 
hipertekstowych. Projekt ten powstał w wyniku prac w szwajcarskim instytucie CERN 
(fr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)12, który postanowił udostępnić wy-

5 Arpanet. Encyklopedia PWN [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://encyklopedia.
pwn.pl/szukaj/arpanet.html.

6 Marek Pudełko, op.cit., s. 25
7 Marek Pudełko, op.cit.,  s. 41.
8 Asa Briggs, Peter Burke, J. Jedl iński : Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu. 

Warszawa 2010 s. 353
9 Internet. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://

pl.wikipedia.org/wiki/Internet
10 Internet. Netopedia. Protokoły i technologie [online], [dostęp: 16 XII 2015], dostępny w Internecie: 

http://webstyle.pl/netopedia/protokoly_i_technologie/internet
11 Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz: ECDL. Przeglądanie stron internetowych i komu-

nikacja. Warszawa 2010 s. 11
12 Od 1 stycznia 2013 r. do końca 2015 r. przewodniczącą Rady CERN była prof. Agnieszka Zalewska. Jest 

pierwszym badaczem z Europy Środkowo-Wschodniej, a zarazem pierwszą kobietą na tym stanowisku.
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niki swoich badań pracownikom innych ośrodków naukowych. Rok później Tim Ber-
ners-Lee stworzył podstawy języka HTML (ang. HyperText Markup Language – hiper-
tekstowy język znaczników)13,14 i za pomocą łączy hipertekstowych stało się możliwe 
powiązanie dokumentów – tekstu, grafiki, dźwięku, znajdujących się na tym samym, 
jak również na różnych serwerach WWW. 

17 sierpnia 1991 r. na mapie sieci WWW pojawiła się Polska. Pierwsze połączenie, 
poprzez protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol)15, 
zostało wykonane pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Ośrod-
kiem Komputerowym Uniwersytetu Kopenhaskiego16. Data ta została przyjęta jako 
dzień narodzin Internetu w Polsce.  Dwa lata później na Wydziale Fizyki UW urucho-
miono pierwszy serwer WWW. Zainstalowano na nim Polską Stronę Domową17, która 
zawierała informacje o ważniejszych instytucjach i stronach WWW w Polsce. 

Następnym etapem w rozwoju Internetu był działający w systemie operacyjnym 
MS DOS, system Gopher, udostępniający różne typy danych tekstowych, graficznych 
i binarnych. Stał się on popularny z powodu dosyć łatwej obsługi, ale szybko został 
wyparty przez rozwijające się dynamicznie sieci WWW, korzystające z systemu opera-
cyjnego MS Windows. Przewaga WWW nad takimi usługami, jak Telnet czy Gopher, 
wynikała z faktu, że WWW pracuje pod kontrolą środowiska graficznego oraz umożli-
wia przesyłanie równocześnie z tekstem plików graficznych, dźwięku i sekwencji wi-
deo. Dzięki temu wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem WWW posiadają 
atrakcyjny interfejs oraz niosą ze sobą więcej danych, w porównaniu do informacji 
czysto tekstowych. 

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie Internetem zaczęło rosnąć 
w zawrotnym tempie. W listopadzie 1992 r. do światowej sieci dołączonych było ponad 
milion komputerów18. Warto także zwrócić uwagę na niezwykle istotny fakt – w dniu 
30 kwietnia 1993 r. CERN ogłosił, że sieć WWW będzie dostępna dla wszystkich bez-
płatnie. Oznacza to, że nie stanowi ona niczyjej własności. Właścicielami sieci (pod-
sieci) niższego poziomu są najczęściej duże firmy, organizacje lub uczelnie. Internet 
nie jest też przez nikogo zarządzany – każdy komputer, podłączony do Internetu jest 
niezależną jednostką. 

13 HTML. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Internecie: http://
pl.wikipedia.org/wiki/HTML

14 Zdravko Markov, Daniel T. Larose: op.cit., s. 21
15 IP. Encyklopedia PWN [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.

pl/szukaj/ip.html
16 Marek Pudełko: op.cit., s. 114
17 Ibidem, s. 195
18 Historia Internetu. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Interne-

cie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu
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Przeglądarki internetowe

Na początku lat dziewięćdziesiątych Marc Andreessen, student University of Illino-
is’ National Center for Supercomputer Applications (NCSA)19, stworzył pierwszą prze-
glądarkę graficzną do odczytywania stron internetowych – Mosaic20. Był to program 
komputerowy, który komunikował się z serwerami internetowymi, przechowywał do-
kumenty internetowe i wysyłał je do przeglądarek na ich żądanie21. W 1994 r. Marc 
Andreessen wraz z kolegami z NCSA założył firmę Mosaic Communication Corp., 
która została później przemianowana w przedsiębiorstwo Netscape Communications 
Corp. Jej wytworem była komercyjna wersja przeglądarki Netscape Navigator, umoż-
liwiająca przesyłanie poufnych danych poprzez bezpieczne połączenia szyfrowane. 
W tym samym roku swój debiut miała bardzo popularna obecnie przeglądarka Opera 
oraz serwis Yahoo!. Serwis ten w zamyśle autorów – Davida Filo i Jerrego Yanga – 
miał być początkowo spisem interesujących ich miejsc w Internecie, a w krótkim cza-
sie rozwinął się w najsłynniejszy katalog zasobów internetowych. Należy odnotować 
jeszcze jeden istotny fakt, który wydarzył się w 1994 r. – powstanie organizacji World 
Wide Web Consortium (W3C). Z inicjatywy Tima Bernersa-Lee, pracującego w tym 
czasie w Laboratorium Informatyki Instytutu Technologii Massachusetts (MIT), i przy 
wsparciu CERN, powołana została organizacja, której głównym celem był dalszy roz-
wój sieci WWW oraz tworzenie nowych technologii i standardów przesyłu danych. 
Organizacja ta jest finansowana przez wielkie korporacje tworzące oprogramowanie 
i sprzęt komputerowy. Należy do niej obecnie ponad 400 organizacji – firm, agencji 
rządowych i uczelni z całego świata22, a jej członkami są zarówno naukowcy jak i we-
bmasterzy – twórcy stron WWW. 

Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się gwałtownym rozrostem sieci WWW 
i powiązanych z nią usług, które mocno rozwijały się w kierunku komercjalizacji 
(Osińska, 2007). Projektowaniem stron zaczęli zajmować się profesjonaliści – graficy 
komputerowi i specjaliści z różnych dziedzin m.in. komunikacji, marketingu, socjo-
logii. Wraz z rozwojem portali internetowych zaczęły pojawiać się nowe technologie 
i programy, które zapewniały stronom większą funkcjonalność, przez co witryny sta-
wały się bardziej interaktywne i dynamiczne. Były to m.in.: Java, JavaScript, VRML 
(ang. Virtual Reality Modelling Language – Język Modelowania Wirtualnej Rzeczy-
wistości), Flash, WebTV oraz formaty do transmisji dźwięku i obrazu.  Popularny sta-
wał się też dostęp do sieci przez modem telefoniczny. W amerykańskiej firmie CNET 

19 Popularna obecnie przeglądarka Winhdows Internet Explorer wywodzi się także od NCSA 
20 Warto dodać, że przeglądarka Mosaic nadal jest w użyciu – jest dostępna dla systemów operacyjnych 

Microsoft Windows, Mac oraz Linux
21 Zdravko Markov, Daniel T. Larose: op.cit., s. 24
22 World Wide Web Consortium. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny 

w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Halsey powstał system, który wyraźnie wpłynął na dalszy rozwój stron WWW – zasto-
sowane rozwiązania dały początek systemom zarządzania treścią CMS (ang. Content 
Management System)23. Wprowadzenie tego typu oprogramowania pozwoliło na łatwą 
i szybką obsługę serwisu WWW, a także na jego aktualizację i rozbudowę przez admi-
nistratorów – osób niekoniecznie z wykształceniem technicznym. Za datę powstania 
systemu CMS uznaje się rok 1995. W tym samym czasie w Polsce powstał pierwszy 
portal internetowy – Wirtualna Polska, a we wrześniu 1995 r. w budynku Centralnego 
Urzędu Planowania w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja „Internet w Polsce”, 
zorganizowana przez Centrum Promocji Informatyki. Duże zainteresowanie uczestni-
ków potwierdziło, że Internet przestał być tylko ciekawostką interesującą wąski krąg 
pasjonatów, a stał się praktycznym narzędziem dla coraz większej społeczności użyt-
kowników komputerów.

Nowe tysiąclecie, pomimo niektórych katastroficznych przepowiedni, nie spowo-
dowało wielkiego chaosu ani wyłączenia ważnych komputerów, czego przyczyną miał 
być sposób zapisu daty w programach komputerowych (rok bywa zapisywany dwiema 
ostatnimi cyframi). Na rynku pojawił się natomiast Web 2.0., który wbrew sugerowanej 
numeracji, nie był nową wersją oprogramowania, ale raczej innym sposobem wyko-
rzystania Internetu. Web 2.0 to przede wszystkim filozofia projektowania i budowania 
rozwiązań internetowych24. Celem projektantów opracowujących aplikacje opierające 
się na koncepcji 2.0 było stworzenie architektury logicznej aplikacji poprzez właści-
wy dobór narzędzi i technologii, aby użytkownicy sami mogli wpływać na zawartość 
serwisów, sami edytować, komentować i publikować treści. Kolejny etap w ewolucji 
Internetu to Web 3.0. Obejmuje on działania i koncepcje, prowadzące do konwersji 
zawartości stron do wzorca czytanego przez różne aplikacje, systemy wykorzystują-
ce sztuczną inteligencję, rozwiązania semantyczne oraz oprogramowanie pozwalające 
wizualizować oraz przetwarzać dane w trzech wymiarach. Strony Web 3.0 posiadają 
też możliwość rozpoznawania zamiarów internauty na podstawie kontekstu przekazu 
danych (Web 3.0, 2015).

Po trwających kilka lat konfliktach, nazwanych „wojną przeglądarek25”, między 
największymi twórcami – firmą Microsoft z przeglądarką Internet Explorer oraz Net-
scape Navigator, Microsoft odniósł zwycięstwo z przewagą 85% rynku przeglądarek, 
a firma Netscape Navigator w 2003 r. zakończyła prace rozwojowe nad swoim pro-
duktem. W roku 2002 pojawiła się pierwsza wersja przeglądarki stworzonej przez fir-

23 System zarządzania treścią. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny 
w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_tre%C5%9Bci%C4%85

24 Definicja web 2.0, definicja social media [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny w Internecie: http://
networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0-definicja-social-media

25 Wojna przeglądarek. Onet Wiadomości [online], [dostęp: 30 V 2015], dostępny w Internecie: http://
wiadomosci.onet.pl/prasa/wojna-przegladarek/c2980
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mę Mozilla Corporation, która zmieniła wkrótce nazwę na Firefox. Obecnie zajmuje 
ona trzecią pozycję w rankingu najbardziej popularnych przeglądarek na świecie pod 
względem liczby użytkowników26 (za Google Chrome i Internet Explorer) oraz dru-
gą lokatę w Polsce. Pierwsze miejsce należy do przeglądarki Google Chrome27, któ-
rej wersja beta została opublikowana w 2008 r. Przeglądarka Google Chrome została 
stworzona i jest nadal rozwijana przez amerykańskie przedsiębiorstwo z branży in-
ternetowej Google Inc., którego najważniejszym produktem jest najpopularniejsza na 
świecie wyszukiwarka Google. 

Strony internetowe 

Internet, jak wspomniano w pierwszej części artykułu, to sieć połączonych ze sobą 
komputerów, zwanych również hostami, które w celu nawiązania łączności i wymiany 
danych posługują się protokołem TCP/IP. Składa się on z olbrzymiej liczby serwerów 
przechowujących dane i oferujących różne usługi. Jedną z najbardziej popularnych 
usług (obok poczty elektronicznej) jest WWW, która jest określana jako multimedial-
na i hipertekstowa baza danych. Posługuje się ona protokołem HTTP (ang. HyperText 
Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych)28, który umożli-
wia przesyłanie hipertekstu, dzięki czemu można korzystać z odnośników na stronach 
internetowych. Pierwsze, tworzone przez naukowców, strony internetowe wyglądały 
dosyć prymitywnie. Składały się one głównie z tekstu (czasem używano kolorowej 
czcionki) lub dodawano obrazki. Były to najczęściej zwykłe dokumenty tekstowe. 
Przykładem takiej strony może być strona internetowa http://info.cern.ch29, stworzona 
w sierpniu 1991 r. przez Tima Bernersa-Lee. Niedługo potem, to właśnie Berners-Lee 
jako pierwszy, połączył komunikację internetową służącą do tej pory jedynie do prze-
syłania poczty z hipertekstem, którego wykorzystanie ograniczało się do przeglądania 
informacji na pojedynczym komputerze. 

Następna generacja stron internetowych została wzbogacona o dodatkowe elemen-
ty tj. obrazy czy tabele. Jednak duży rozmiar stosowanych plików bardzo wydłużał 
czas oczekiwania na wyświetlenie strony. W miarę postępu Internetu zaczęto stoso-
wać różnego rodzaju ulepszenia, aby skrócić czas pobierania stron, zapewniając im 
jednocześnie większą złożoność i elastyczność. Tabele, które początkowo służyły do 
wyświetlania i organizacji danych tabularycznych, zaczęto wykorzystywać jako niewi-

26 Mozilla Firefox. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 12 XI 2015], dostępny w Interne-
cie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox

27 Google Chrome. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome

28 HTTP. Encyklopedia PWN  [online], [dostęp: 16 XII 2015], dostępny w Internecie: http://encyklope-
dia.pwn.pl/szukaj/http.html

29 Strona nadal jest czynna, znajduje się na niej m.in. kopia pierwszej strony.
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dzialne nośniki struktury i wyglądu strony30. Wkrótce i ten system zaczęto uważać za 
przestarzały. 

Na etapie, w którym obecnie się znajdujemy, dosyć często strony internetowe trak-
towane są jako narzędzie służące do osiągania określonego celu. Zamiast udać się do 
sklepu, za pomocą strony wybranego sprzedawcy, można zrobić zakupy przez Internet, 
kupić bilet do kina, teatru, opery lub też zapłacić za przejazd pociągiem czy przelot 
samolotem. Coraz częściej korzystamy z bankowości internetowej, szczególnie wtedy, 
gdy bank ma swoją siedzibę w innym mieście, a w dodatku uznaje wyłącznie kontakt 
przez Internet. W powszechnym użyciu jest kupowanie książek w księgarniach inter-
netowych czy zamawianie ich na stronie bibliotecznej przed wypożyczeniem. Prze-
konaliśmy się także do korzystania z elektronicznych źródeł informacji: baz danych, 
e-książek, e-czasopism, przestawiając się jednocześnie na czytanie ich na nośnikach 
mobilnych. Strona WWW to również sposób na skuteczną promocję. W latach dzie-
więćdziesiątych, za sprawą powszechnego dostępu do Internetu zaczął się stopniowo 
rozwijać marketing internetowy. Pierwsze strony internetowe oferowały produkty i in-
formowały o zakresie działalności firmy prawie wyłączenie w formie tekstowej. Obec-
nie witryna internetowa stanowi nie tylko wizytówkę firmy, ale jest to także skuteczne 
narzędzie marketingowe. Wiele przedstawicieli firm zdaje sobie sprawę, że profesjo-
nalnie przygotowana i atrakcyjna wizualnie strona internetowa to klucz do sukcesu. 
Pokolenie osób urodzonych w latach 1985-1998, zwane „pokoleniem sieci” (lub Ge-
neracją Y), nie jest w stanie wyobrazić sobie świata bez Internetu i zastanawia się, 
gdzie szukano odpowiedzi na pytania, które obecnie kierowane są do wyszukiwarek 
internetowych. 

Jak wykazują statystyki, liczba stron internetowych rośnie w zawrotnym tempie. 
W sierpniu 1995 r. zarejestrowanych było na świecie 19 732 stron WWW, a w grudniu 
2013 r. w sieci znajdowało się 861 023 217 stron. Miesiąc później – w styczniu 2014 
r. było ich już 861 379 152 i tym samym zanotowano wzrost na poziomie 355 935 
witryn31.

Internet w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska (PWr) od wczesnych lat siedemdziesiątych, jako pierw-
sza uczelnia w kraju, rozpoczęła wdrażanie systemów komputerowych. Pierwszym 
przedsięwzięciem był WASC – Wieloabonencki System Cyfrowy32, który miał za za-

30 Historia Internetu. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Interne-
cie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu

31 Internet. MacMoney [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny w Internecie: http://www.macmoney.pl/
statystyki-internetu-czyli-globalna-siec-w-liczbach

32 Józef Janyszek: Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowe-
go 1995-2010 [on-line], [dostęp 12 I 2016]. Dostępny w Internecie: http://old.wcss.pl/15/broszura15.pdf



241Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

danie wprowadzić elektroniczną technikę obliczeniową na wszystkich płaszczyznach 
uczelni. Programy projektu WASC zostały opracowane na komputery ODRA modelu 
serii 130033. Wkrótce powstał kolejny projekt – Międzyuczelniana Sieć Komputerowa, 
która początkowo połączyła trzy ośrodki: Instytut Podstawowych Problemów Tech-
niki PAN w Warszawie, Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach i Ośrodek Obliczeniowy Politechniki Wrocławskiej. W połowie 
lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputero-
wej (KASK), która miała połączyć osiem regionalnych sieci położonych w różnych 
częściach Polski. Kolejnym etapem było włączenie wrocławskiego ośrodka kompu-
terowego do sieci NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), co stanowiło 
zaczątek sieci Internet w Polsce. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstał pierwszy 
fragment sieci internetowej na Politechnice i jednocześnie na Dolnym Śląsku.

Biblioteka PWr miała znaczące osiągnięcia w dziedzinie komputeryzacji – to wła-
śnie tutaj powstały pierwsze w Polsce (w latach siedemdziesiątych) komputerowe sys-
temy biblioteczne: system służący do rejestrowania dorobku naukowego pracowników 
Politechniki Wrocławskiej, System Dystrybucji Informacji oraz system wspomagający 
proces katalogowania książek. Natomiast eksploatowany od 12 września 1994 r. kata-
log on-line, zwany także systemem SZUK, dostępny był w pomieszczeniu katalogo-
wym z  szesnastu mikrokomputerów. Baza liczyła ok. 100 tys. rekordów i obejmowała 
wszystkie druki zwarte, które wpłynęły do Biblioteki od 1978 roku34. Informatycy za-
trudnieni w Bibliotece PWr (część z nich była absolwentami powstałej w 1973 r. spe-
cjalności na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr o nazwie – systemy informacji 
naukowo-technicznej – SINT) na bieżąco śledzili rozwój nowych technologii informa-
tycznych, dlatego też dosyć wcześnie poczyniono tutaj próby przetestowania nowego 
sposobu łączenia się na odległość. 

Korzystając z Internetu, w dniu 1 października 1993 r., po raz pierwszy połączo-
no się z katalogiem Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. To historyczne wydarzenie 
miało miejsce w Oddziale Opracowania Druków Zwartych przy udziale informatyka 
i pracowników Oddziału. Efektem „wizyty” było wyszukanie opisu bibliograficznego, 
a konkretnie materiałów konferencyjnych, opracowywanych aktualnie w Bibliotece 
PWr. 

Od lutego 1995 r. usługę rozpowszechniania informacji o zbiorach Biblioteki za-
częto realizować poprzez Internet. Domena internetowa, która została w tym czasie 
zarejestrowana (http://www.bg.pwr.wroc.pl) nadal jest aktywna, choć preferowany jest 

33 Jadwiga Wojtczak: Ewolucja komputerowego systemu biblioteczno-wyszukiwawczego w Bibliote-
ce Politechniki Wrocławskiej. W:  Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946-2006 / red. Henryk Szarski, 
Jadwiga Wojtczak. Wrocław 2007 s. 136

34 Dominik Kołcio, Janusz Sobecki : Wykorzystanie WWW w bibliotekach i ośrodkach informacji 
naukowo-technicznej. Prakt. Teoria Inf.i Nauk.  Techn. 1995 T. 3 nr 4 s. 13
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obecnie adres: www.biblioteka.pwr.edu.pl. Dosyć szybko, bo już w czerwcu 1995 r., 
zainstalowano licznik odwiedzin strony internetowej Biblioteki, dzięki czemu można 
było rejestrować wizyty osób przeglądających witrynę. Pierwszym elementem w sieci 
WWW była baza książek, wkrótce dołączyły następne bazy. W dniu 22 listopada 1996 
r. odnotowano w Kronice Biblioteki Głównej ilościowe dane na temat dostępu do baz 
poprzez WWW. „Liczba zadanych pytań od momentu uruchomienia serwera WWW 
w Oddziale APIN przekroczyła 30 tysięcy. Duże zainteresowanie budziła zarówno baza 
czasopism, jak i baza dorobku naukowego pracowników PWr (DONA)35”. Po trzech 
latach, w październiku 1998 r., serwer WWW BG zarejestrował już 150-tysięcznego 
użytkownika Internetu. 

Wraz z początkiem Internetu na PWr pracownicy Biblioteki Głównej rozpoczęli 
szkolenia pracowników z bibliotek i z innych instytucji z całej Polski. Celem przepro-
wadzenia pierwszego szkolenia, które odbyło się w 1996 r., dwóch pracowników  Bi-
blioteki PWr wyjechało na Politechnikę Śląską. Kolejne kursy pod nazwami: „Usługi 
Internetu”, „Praktyczne wykorzystanie zasobów sieci Internet i systemów multimedial-
nych”, „Internet w bibliotece”, odbywały się już regularnie na Politechnice Wrocław-
skiej. W programie szkoleń znalazły się zagadnienia takie jak: poczta elektroniczna, 
Telnet, Gopher, WWW, fora dyskusyjne, katalogi biblioteczne OPAC, adresowe bazy 
danych36. W organizowanych od 1998 r. w Bibliotece PWr pokazach odbywających się 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, od początku dominowała tematyka Inter-
netu: „Polowanie na informację: od książki do Internetu” (1998), „Biblioteka w pa-
jęczynie Internetu” (1999), „Internet w Bibliotece bez tajemnic” (2002). Internet stał 
się także tematem organizowanych konferencji naukowych: „Internet w bibliotekach. 
Próba bilansu i perspektywy rozwoju” (10-11 grudnia 2001), „Internet w bibliotekach 
II – łączność, współpraca, digitalizacja” (23-26 września 2003), „Internet w bibliote-
kach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt” (12-14 grudnia 2005 r.). 

Istotnym faktem było także zainstalowanie, w listopadzie 2005 r., bezprzewodowe-
go Internetu w agendach Biblioteki Głównej dostępnych dla użytkowników: Czytelni, 
Wypożyczalni, Wypożyczalni Międzybibliotecznej, Katalogach, Czytelni Multime-
dialnej, Oddziale Informacji Naukowej i Bibliotece Beletrystycznej. 

Witryna internetowa Biblioteki PWr

Pierwsza wersja witryny Biblioteki PWr została przygotowana w 1995 r. przez 
pracownika Biblioteki – informatyka Dominika Kołcio, a następnie modernizowana 
przy udziale współpracowników. Administrowanie i edycję stron na serwerze WWW 
umożliwiał zakupiony pakiet Microsoft FrontPage 9737. Programy pakietu pozwalały 

35 Kronika Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 1996-2005. Wrocław 2009 s. 20
36 Kronika…, op.cit., s. 35
37 Dominik Kołcio, Barbara Radecka, Izydor Statkiewicz: Serwer WWW Biblioteki Politechniki 
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Rys. 1. Strona internetowa Biblioteki z 1995 r.

wygodnie tworzyć typowe strony WWW na komputerze osobistym oraz umożliwiały 
przesyłanie stron na serwer WWW i zdalne administrowanie ich zawartością. Edy-
tor FrontPage nie wymagał znajomości HTML – praca odbywała się w trybie WYSI-
WYG (ang. What You See Is What You Get)38, czyli metodą uzyskiwania obrazu publikacji 
w WWW identyczną lub bardzo zbliżoną do obrazu widzianego na ekranie edytora. Po 
wstawieniu, przez redaktora, na stronę internetową tekstu, grafiki, tabel, formularzy 
i innych elementów, były one widoczne analogicznie jak w przeglądarce. Jako pierw-
sza, na bibliotecznej stronie WWW pojawiła się, wspomniana już wcześniej, baza 
KSIĄŻKI. Można w niej było, przy pomocy Internetu, wyszukiwać konkretne tytuły, 
autorów, itp. Od początku cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze strony użyt-
kowników bibliotek i innych internautów. Krok ten stanowił wyjście naprzeciw oczeki-
waniu użytkowników i był zgodny z tendencjami rozwoju technologii komputerowej, 
polegającymi na coraz powszechniejszym wykorzystywaniu przeglądarki WWW jako 
wszechstronnej platformy dostępu do usług oferowanych przez biblioteki. W marcu 
1999 r. Biblioteka Główna poprzez stronę internetową umożliwiła użytkownikom, ko-
rzystającym z komputerów na terenie Politechniki Wrocławskiej, dostęp do spisów 
treści około 15 tys. tytułów światowych czasopism naukowych.  

Wrocławskiej : Technika i obsługa. Raporty Bibl. Gł. OINT PWroc. 1998 Ser. SPR nr 239 s. 15.
38 WYSIWYG. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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Zanim jednak, w 1999 r., powstała nowa witryna Biblioteki, przeanalizowano wów-
czas dostępne strony innych bibliotek. Istniejące witryny, poza podstawowymi dany-
mi o bibliotece (adresy, telefony, struktura organizacyjna, historia biblioteki, godziny 
otwarcia, charakterystyka zbiorów, topografia oddziałów), najczęściej zawierały:

katalogi on-line oraz informację o istniejących katalogach tradycyjnych i wa-• 
runkach udostępniania zbiorów,
serwisy elektroniczne (dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych), • 
informacje o nowościach (nowych nabytkach, inicjatywach, wystawach, szko-• 
leniach użytkowników, prowadzonych kursach i konsultacjach),
dokumenty zdigitalizowane,• 
informacje o prowadzonych projektach badawczych, sprawozdaniach z działal-• 
ności bibliotek39.

W stosunku do poprzedniej witryny Biblioteki PWr, w nieco odmienny sposób za-
aranżowano na niej treść oraz wzbogacono ją o charakterystyczne ciemnoniebieskie 
tło. Bez zmian pozostały najważniejsze składniki górnego menu: O bibliotece, Usłu-
gi, Katalogi, Bazy danych, Czasopisma elektroniczne i Interesujące połączenia. Jako 
główne założenie było „przedstawienie w sposób przejrzysty i uporządkowany zarów-

39 Barbara Makarska-Deszcz, Anna Uniejewska: Tworzenie serwisu WWW wyzwaniem dla bi-
bliotek: z doświadczeń Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Prakt. Teoria Info. Nauk. i Techn. 2001 T. 
9 nr 3 s. 50

Rys. 2. Strona internetowa Biblioteki z 1999 r.
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no podstawowych zadań Biblioteki, jak i bogatej oferty usług na rzecz środo wiska aka-
demickiego”40. Rozbudowa usług oferowanych przez Bibliotekę Główną spowodowała 
wydanie przez dyrektora Biblioteki zarządzenia wewnętrznego, które wprowadzało za-
sady organizacji witryny internetowej Biblioteki. Wytypowano także osoby odpowie-
dzialne za poszczególne moduły wchodzące w skład witryny.

W 2000 r. miał miejsce kolejny przełom w rozwoju strony Biblioteki PWr – urucho-
miono możliwość zamawiania książek do wypożyczalni i czytelni oraz sprawdzenie 
konta czytelnika przez Internet. Wprowadzone na witrynie usługi oraz coraz większy 
dostęp do Internetu spowodowały, że 20 lutego 2002 r. odnotowano milionowe pytanie 
do bazy Książki PWr w katalogu WWW41. 

Kolejne duże zmiany wizerunku portalu nastąpiły dopiero 21 grudnia 2009 r., ale 
nowy projekt strony funkcjonował bardzo krótko, ponieważ dokładnie rok później – 
w grudniu 2010 r. została opublikowana nowa witryna Biblioteki, która, zgodnie z za-
leceniem Rektora PWr, była częścią portalu internetowego Politechniki Wrocławskiej, 
zaprojektowanego w ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni. Strona ta jest 
obowiązującą do dziś witryną Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

40 Kronika…, op.cit., s. 71
41 Kronika…, op.cit., s. 120

Rys. 3. Strona internetowa Biblioteki z 2009 r.
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Rys. 4. Strona internetowa Biblioteki z 2010 r.

W styczniu 2014 r. zaszły zmiany w strukturze Uczelni. Biblioteka Główna została 
wcielona w strukturę nowopowstałego Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Tech-
nicznej, w której znalazły się także inne jednostki politechniczne. Dotychczasowa wi-
tryna pozostała główną stroną informacyjną części bibliotecznej, natomiast dla Cen-
trum Wiedzy pozyskano nowy adres: www.centrum.pwr.edu.pl. Aktualnie Politechnika 
Wrocławska stoi przed kolejnymi zmianami – wkrótce rozpoczną się prace projektowe 
firmy, która zwycięży w przetargu, ogłoszonym 12 lutego 2015 r., na budowę nowego 
portalu internetowego Uczelni. 

zakończenie

Mając na względzie fakt, że Internet jest dla nas wszechobecny, zaskakującym może 
być, że tak krótka jest jego historia. Dynamiczny rozwój Internetu przypada na ostatnie 
15-20 lat i stale postępuje. Systematycznie rośnie liczba użytkowników Internetu – już 
ponad 3 mld ludzi na świecie42 ma do niego dostęp ze swoich domów, miejsc pracy, 
szkół, uczelni lub poprzez urządzenia mobilne. Do sieci internetowej podłączane są 
także nowoczesne sprzęty agd, samochody, telewizory, skutkując rozwojem wielu no-
wych usług. 

42 Krzysztof Domaradzki : W 2015 roku stukną 3 miliardy internautów. Forbes  [online], [do-
stęp: 19 XI 2015], dostępny w Internecie: http://www.forbes.pl/w-2015-roku-beda-3-miliardy-
internautow,artykuly,186375,1,1.html#   eMarketer November 20, 2014



247Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Użytkownicy bibliotek z kolei oczekują, by wszystkie zasoby były dostępne pełno-
tekstowo przez witryny WWW. Cel ten jest stopniowo realizowany – od kilkunastu lat 
biblioteki umożliwiają dostęp do zasobów, znajdujących się w bibliotekach cyfrowych, 
bazach danych, serwisach e-książek i e-czasopism. W ostatnich latach wiele bibliotek, 
głównie uczelnianych, zdecydowało się na stworzenie otwartych repozytoriów. 

Na koniec warto przytoczyć prorocze słowa, które zostały napisane przez pracow-
ników Biblioteki Politechniki Wrocławskiej i opublikowane w czasopiśmie Praktyka 
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej w roku 1995: „WWW wykorzystywane jest 
obecnie głównie jako źródło informacji turystycznej, gospodarczej, czy też informacji 
o ośrodkach akademickich. Uważa się, że system WWW będzie miał znaczący wpływ 
na funkcjonowanie bibliotek. W przyszłości biblioteka naukowa nie będzie jedynie 
magazynem przechowującym informacje zapisane na papierze i wykorzystującym 
komputery jedynie do sprawnego ewidencjonowania i przeszukiwania tych zasobów, 
ale raczej miejscem, gdzie przyszli bibliotekarze – fachowcy w dziedzinie przetwarza-
nia informacji będą także przechowywali i udostępniali poprzez sieci komputerowe 
multimedialne dokumenty w postaci cyfrowej43”. Nie trzeba było długo czekać, aby 
przepowiednia ta w pełni się urzeczywistniła.

Autorka składa serdeczne podziękowania informatykowi Izydorowi Statkiewiczo-
wi, za pomoc merytoryczną i cenne uwagi.

Bibliografia 
Arpanet. Encyklopedia PWN  [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://encyklopedia.

pwn.pl/szukaj/arpanet.html.
Briggs Asa, Burke Peter: Jedliński, Jakub. Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu. 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 
Defense Advanced Research Projects Agency. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 XII 

2015], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency.
Definicja web 2.0, definicja social media [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny w Internecie: http://

networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0-definicja-social-media.
Domaradzki, Krzysztof. W 2015 roku stukną 3 miliardy internautów.  Forbes  [online]. [do-

stęp: 19 XI 2015], dostępny w Internecie: http://www.forbes.pl/w-2015-roku-beda-3-miliardy-
internautow,artykuly,186375,1,1.html#   eMarketer November 20, 2014. 

Google Chrome.  Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome.

Historia Internetu. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Interne-
cie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu.

HTML. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Internecie: http://
pl.wikipedia.org/wiki/HTML.

43 Dominik Kołcio, Janusz Sobecki : Wykorzystanie WWW w bibliotekach i ośrodkach informacji 
naukowo-technicznej. Prak. Teoria Inf. Nauk. Techn. 1995 T. 3 nr 4 s. 13



248 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

HTTP. Encyklopedia PWN  [online], [dostęp: 16 XII 2015], dostępny w Internecie: http://encyklopedia.
pwn.pl/szukaj/http.html.

Internet. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Internet.

Internet. MacMoney [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny w Internecie: http://www.macmoney.pl/
statystyki-internetu-czyli-globalna-siec-w-liczbach

IP. Encyklopedia PWN  [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.
pl/szukaj/ip.html.

Janyszek Józef. Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego 
1995-2010 [online], [dostęp 12 I 2016], dostępny w Internecie: http://old.wcss.pl/15/broszura15.pdf.

Kołcio Dominik, Radecka Barbara, Statkiewicz Izydor: Serwer WWW Biblioteki Politechniki 
Wrocławskiej : Technika i obsługa. Raporty Bibl. Gł. OINT PWroc, 1998. Ser. SPR nr 239

Kołcio Dominik, Sobecki  Janusz: Wykorzystanie WWW w bibliotekach i ośrodkach informacji na-
ukowo-technicznej. Prak. Teoria Inf. Nauk. Techn. 1995 T. 3 nr 4 s. 8-13.

Kronika Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 1996-2005. Wrocław : Biblioteka PWr, 2009
Makarska-Deszcz Barbara, Uniejewska Anna: Tworzenie serwisu WWW wyzwaniem dla bibliotek: 

z doświadczeń Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Prak. Teoria Inf. Nauk. Techn. 2001 T. 9 nr 3 s. 50-52
Markov Zdravko, Larose Daniel T.: Eksploracja zasobów internetowych. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2009
Mozilla Firefox. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 12 XI 2015], dostępny w Internecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
Networked Digital Age. Definicja web 2.0, definicja social media [online]. [dostęp: 12 XI 2015], dostęp-

ny w Internecie: http://networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0-definicja-social-media/.
Osińska Wiesława: Dynamika historycznego rozwoju stron www.  EBIB Elektroniczny Biuletyn Infor-

macyjny Bibliotekarzy [online], nr 7 (88) [dostęp: 12 XI 2015], dostępny w Internecie: http://www.ebib.
info/2007/88/a.php?osinska

Pudełko Marek: Prawdziwa historia Internetu. Piekary Śląskie, ITSTART, 2013 
System zarządzania treścią. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny 

w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_tre%C5%9Bci%C4%85
Web 3.0. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 08 X 2015], dostępny w Internecie:  http://

pl.wikipedia.org/wiki/Web_3.0.
WebStyle Systems Sp. z o.o. Internet. Netopedia. Protokoły i technologie [online], [dostęp: 12 XI 2015], 

dostępny w Internecie: http://webstyle.pl/netopedia/protokoly_i_technologie/internet
Wojna przeglądarek. Onet Wiadomości [online], [dostęp: 30 V 2015], dostępny w Internecie: http://

wiadomosci.onet.pl/prasa/wojna-przegladarek/c2980
Wojtczak Jadwiga: Ewolucja komputerowego systemu biblioteczno-wyszukiwawczego w Bibliotece 

Politechniki Wrocławskiej. W:  Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946-2006 /red. Henryk Szarski, 
Jadwiga Wojtczak. Wrocław: Wydaw TArt, 2007.

World Wide Web Consortium. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 16 I 2016], dostępny 
w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium

WYSIWYG. Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19 I 2016], dostępny w Internecie: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG.

Żarowska-Mazur  Alicja; Waldemar Węglarz. ECDL. Przeglądanie stron internetowych i komunika-
cja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.



249Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

hISToRIA mEdyCyny I FARmACJI

Prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski
Kraków – UJ

o FIlozoFICzNyM ujęCIu MeDyCyNy PRzez StANISŁAWA 
tRzeBIńSKIeGo1

Abstract
Professor of Stefan Batory University in Vilnius, a historian and archivist of the local Medical Society 

Stanislaw Trzebiński is one of the theoreticians of medicine, which are traditionally associated with s. c. 
Polish school of philosophy of medicine. Pragmatic in determining the role philosophy should play in 
shaping the medicine itself, which was understood by him as a union of science and art, he was in the same 
time idealistic in attitudes derived from Christian tradition. However it is difficult to describe Trzebiński as 
an adherent to the specific school of philosophy. Philosophy for him was primarily a “school of thought”, 
intellectual tool by which one could achieve practical goals, serving by that to society and nation. Not so 
much, therefore, he was seeking for his own epistemological construct, if he was looking upon tradition, as 
an important source of experience held in works of predecessors which is still in value for modern medici-
ne. It is by that he was deeply interested in heritage of Tytus Chałubiński, methodological achievements of 
Władysław Biegański or on the problem of the place and utility of logic in the field of science and medical 
practice. He had conciliation attitude to nearly all theoretical problems present in biological sciences, wi-
thout prejudice and without excluding any possibilities of research.

Streszczenie

Profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, historyk i archiwista tutejszego Towarzystwa Le-
karskiego Stanisław Trzebiński należy do grona teoretyków medycyny, których tradycyjnie zalicza się do 
tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny. Pragmatyczny w wyznaczaniu roli jaką winna odgrywać filozofia 
w kształtowaniu medycyny, rozumianej przez niego jako związek nauki i sztuki, wychodził z postaw ide-
alistycznych wywodzących się tradycji chrześcijańskiej, chociaż trudno byłoby przypisać mu hołdowanie 
konkretnemu kierunkowi czy szkole filozoficznej. Filozofia była dlań przede wszystkim szkołą popraw-
nego myślenia, dzięki której osiągać cele praktyczne, służąc tym samym sprawom społecznym i narodo-

1 Niniejszy tekst powstał w oparciu o treści mojego referatu pt. „O filozofii medycyny Stanisława Trze-
bińskiego” wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Historii Medycyny Wileńskiej, Wilno, 
18-20 września 2015 roku 
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wym. Nie tyle poszukiwał własnej konstrukcji teoriopoznawczej ile pragnął dać świadectwo tradycji, z tą 
myślą by móc spożytkować doświadczenie poprzedników dla potrzeb współczesnej medycyny, tak jak to 
czynił w swoich rozważaniach nad myślą lekarską Tytusa Chałubińskiego, dorobkiem metodologicznym 
Władysława Biegańskiego czy miejscem logiki w polu nauki i praktyki lekarskiej. Przyjmował przy tym 
postawę koncyliacyjną, nie przesądzając i nie wykluczając żadnej z dróg badawczych w obrębie nauk 
przyrodniczych.

Stanisław Trzebiński nie hołdował określonej szkole czy kierunkowi filozoficzne-
mu, nie poszukiwał oryginalnej formy, nie sposób też wskazać na nowe propozycje 
programowe czy metodologiczne. Podążając drogą wytyczoną jeszcze przez Włady-
sława Biegańskiego widział w filozofii przede wszystkim krytyczne narzędzie pozna-
nia, które powinno kształtować się w oparciu o zasady logiki formalnej. Podobnie jak 
Adam Wrzosek czy Władysław Szumowski, miał do filozofii podejście pragmatycznie, 
a chwilami rzec można instrumentalnie, starając się wykorzystać różne, często pocho-
dzące z przeciwstawnych sobie tradycji filozoficznych poglądy dla potrzeb prezentacji 
i uzasadnienia drogi własnych myśli. I chociaż żywo interesował się najnowszymi po-
stępami nauki, nieodmiennie poszukiwał dla nich historycznego uzasadnienia, wska-
zując na przeszłość jako właściwe miejsce poszukiwań dla uzasadnienia współczesno-
ści. Dlatego ma rację Tadeusz Srogosz,  widząc  wileńskiego profesora wśród tych, 
którzy zajmowali pozycje zachowawcze2. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że 
warto spojrzeć z dzisiejszej perspektywy na poruszane przez Trzebińskiego problemy, 
zwłaszcza że w dużej mierze pozostają one aktualnymi we współczesnej medycynie. 

W służbie spraw społecznych i narodowych

Trzebiński pierwsze doświadczenia na polu filozofii zyskiwał wychodząc od zagad-
nień natury bardziej ogólnej, ze staroświecka rzec można powszechnej. Wypływało 
to z potrzeby służby sprawom społecznym i narodowym, którym pozostawał wierny 
przez całe życie. Pisane u samych początków XX stulecia przypadały na czas szczegól-
ny. Warto bowiem pamiętać, że były to lata wzmożonej germanizacji w zaborze pru-
skim i narastającego fermentu w państwie Romanowów, co w niedalekiej przyszłości 
doprowadzi do wybuchu rewolucji nazwanej. To także epoka kształtowania się szeregu 
nurtów politycznych, w tym partii socjalistycznych i narodowych, kontestacji przez 
młodych zachowawczych postaw starszego pokolenia. Trudno jednoznacznie przesą-
dzić w jakim stopniu powyższe wpłynęło na Trzebińskiego, nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że to wówczas po raz pierwszy wkroczył w obszar problematyki łączącej w sobie 
kwestie społeczne, historyczne i zagadnienia filozoficzne.

Zaświadcza o tym wczesny cykl trzech prac z roku 1902 poświęconych wadom 
i zaletom narodowym, które zostały opublikowane na łamach „Miesięcznika Kuriera 

2 Tadeusz Srogosz: Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki. Częstocho-
wa 2003 s. 162
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Polskiego” oraz „Ogniska”3. Za punkt wyjścia przyjął wówczas Trzebiński to, co zwy-
kło się potocznie określać mianem „cech narodowych”, w których upatrywał źródła 
zrozumienia tak przeszłości, jak i teraźniejszości ludzkich społeczeństw. Ich wyod-
rębnienie i badanie miało się odbywać na drodze krytycznej analizy historii każdego 
narodu, co  dawało nam możliwość podsumowania sukcesów i niepowodzeń, czyli wy-
powiedzenia sądów wartościujących i przez to porządkujących naszą wiedzę. Niemniej 
jednak przyjęcie jako jedynego kryterium oceny swoistego rachunku strat i zysków, 
jest zdaniem Trzebińskiego wyłącznie metodą nie zaś celem poznania. Tym bowiem 
była prawda, która jest ściśle związana z pojęciem obiektywizmu. Natomiast każda 
ocena jest obarczona wedle Trzebińskiego piętnem subiektywizmu. Stąd konieczność 
wskazania takiego punktu odniesienia, który można uznać za obiektywny i niezmien-
ny, a przez to spełniający wymogi prawdy. Trzebiński szukał go w samej istocie ludz-
kiej, twierdząc że „[…] powinien każdemu człowiekowi, każdej ludzkiej społeczności 
przyświecać cel wielki, trwały, szlachetny, wolny od samolubnych naleciałości, jednym 
słowem – ideał”4. 

Idealizm teleologiczny Trzebińskiego odwołuje się przy tym wyraźnie do tradycji 
chrześcijańskiej, gdyż świadomie nawiązuje do dobrze osadzonego w tradycji filozo-
ficznej pojęcia Królestwa Bożego, jako celu ostatecznego. I chociaż świadom, że jego 
wypełnienie jest w warunkach ziemskich niemożliwe, przypomina o konieczności sta-
łego i świadomego doń dążenia. Owo dążenie nazywa „posłannictwem narodowym 
czyli misją”5, wskazując, że jest ono zależne od pewnych uogólnionych cech narodo-
wych, które mogą być w nim pomocne i oddziaływać pozytywnie (zalety) lub stano-
wić przeszkodę (wady). Za cechę dominującą w charakterze narodu polskiego uznaje 
Trzebiński miłość, którą konsekwentnie zalicza sui generis do cech, jak to określa, 
typowo kobiecych. Odwołując się zarówno do literatury, jak i wydarzeń historycznych 
starał się wykazać, że w dziejach narodu polskiego odnaleźć można liczne przykłady 
bezinteresownej miłości ojczyzny, która raz stawała się zaletą, raz zaś wadą. Podobnie 
jest z łagodnością, ponownie wedle przyjętego przez Trzebińskiego schematu, przy-
należną przede wszystkim kobietom. I również ona może być rozpatrywaną w dwóch 
wymiarach: wady i zalety, prowadząc bądź to do zgubnej słabości, bądź do wznoszenia 
się na wyższe, tak pod względem moralnym, jak i intelektualnym poziomy6. Podobnie 
należy oceniać typową, wedle Trzebińskiego, dla Polaków niechęć podporządkowania 
się szeregu formalnym, narzucanym z góry rygorom. Indywidualizm, przybierający 

3 Stanisław Trzebiński : Największa nasza wada narodowa. Mies. Kuriera Pol. 1902, Tenże: Jeszcze 
o największej naszej wadzie. Mies. Kuriera Pol. 1902, Tenże: O naszych zaletach narodowych. Ognisko 
1902 nr 2 s. 241-259

4 Stanisław Trzebiński : O naszych zaletach …, s. 245
5 Tamże.
6 Tamże, s. 253-6
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niekiedy postać skrajnej negacji, przy jednoczesnej dbałości o sprawy rodzinne i ofiar-
ność w niesieniu pomocy bliźnim miały mieć także swe źródła w kobiecości. 

Kolejnym problemem, któremu Trzebiński poświęcił uwagę, a co znalazło odzwier-
ciedlenie w cyklu artykułów z lat 1903-4 publikowanych na łamach „Ogniska”, był 
problem pojęcia pracy i wiążącemu się z nim kwestią powołania. Zalecał przy tym by 
obie powyższe kwestie rozpatrywać nie tylko w wymiarze indywidualnym (jednost-
kowym), lecz również społecznym i narodowym (grupowym)7. Trzebiński definiuje 
pracę jako świadomą czynność, która z założenia ma być pożyteczną, czyli przynoszą-
cą korzyść. Przez korzyść rozumie się tutaj nie tylko wartość ekonomiczną, lecz także 
duchową lub ogólnospołeczną. Bez względu jednak na materialny lub pozamaterialny 
wymiar wykonywanej czynności by mogła ona zyskać miano pracy powinna spełniać 
wymogi etyczne. Tak to ujmował: „Praca jest to czynność godziwa, mająca na celu 
pożytek”8. Dlatego też cel pracy winien być zawsze uświadomiony i jasno określony, 
a osąd moralny ma tutaj pierwszorzędne znaczenie. Nie ulega bowiem dla Trzebińskie-
go wątpliwości, że bark właściwego zrozumienia sensu wykonywanej pracy i swojego 
w niej udziału oraz wykonywanie czynności nawet pożytecznych, lecz niezgodnych 
z własnymi predyspozycjami intelektualnymi i psychologicznymi prowadzić musi w 
efekcie do frustracji rodzącej z kolei niebezpieczne przeświadczenie o marnowaniu 
własnego życia9. Dlatego też tak ważnym jest wczesne uświadomienie sobie swoich 
potrzeb, ambicji i predyspozycji, czyli właśnie powołania do wykonywania określo-
nego zawodu i zrozumienie jego miejsca w życiu całej zbiorowości. To właśnie wów-
czas określał również i własną drogę postępowania badawczego, które konsekwentnie 
traktował jako czynność służebną wobec wyższych racji oraz potrzeb społecznych czy 
narodowych. 

Problemy filozoficzne na gruncie nauk przyrodniczych

Na lata bezpośrednio poprzedzające wybuch I wojny światowej należy datować wy-
raźny wzrost zainteresowania Trzebińskiego charakterem relacji, jaka może zachodzić 
pomiędzy sferą psychiczną, utożsamianą przez Trzebińskiego z duchowością, a sferą 
fizyczną, którą zrównywał z funkcjami fizjologicznymi organizmu. Za pierwszą roz-
prawę Trzebińskiego tym sprawom poświęconą można uznać daną drukiem treść wy-
kładu wygłoszonego podczas posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego w Kijowie jeszcze 
w 1909 roku. Zatytułowana Nieco o problemacie psychofizycznym10 była zręczną pre-

7 Stanisław Trzebiński : Co to znaczy kochać pracę dla pracy? Ognisko 1903 nr 10 s. 1-5, Tenże: Za-
wód i powołanie. Ognisko 1903 nr 5 s. 1-9, Tenże: Kilka uwag o pracy w znaczeniu społecznem Ognisko 
1904

8 Stanisław Trzebiński : Co to znaczy kochać …, s. 3
9 Stanisław Trzebiński :  Zawód i powołanie …, s. 1-4
10 Stanisław Trzebiński : Nieco o problemacie psychofizycznym. Nowiny Lek. 1911 R. 23 nr 2-4 s. 

120-121, 183-185, 251-253
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zentacją poglądów zwolenników monizmu materialistycznego; teorii asymilacyjno-dy-
symilacyjnej niemieckiego fizjologa Maxa Verworna, teorii przemiany chemiczno-fi-
zycznej chemika i filozofa przyrody Wilhelma Ostwalda, oraz teorii mechanistycznego 
kondyncjonalizmu niemieckiego przyrodnika Karla Vogta. Trzebiński wskazywał, że 
różnice jakie pomiędzy powyższymi ujęciami mają dla niniejszych rozważań wartość 
jedynie w sposobach opisu zjawisk i w sumie sprowadzają się do jednego pytania - 
Czy charakter czynności psychicznych można opisać jako funkcję ruchu? I jakkolwiek 
takie ujęcie wydaje się mieć pewne uzasadnienie, zwłaszcza w świetle postępów nauk 
eksperymentalnych i neurofizjologii, to jednak Trzebiński pisał; „Zjawiska duchowe 
podlegają zupełnie innym prawom, jak zjawiska ruchowe i rozwijają się w zupełnie 
innych zasadach. W stosunku do spraw materialnych przedstawiają się one nie tylko 
jako coś różnego i odmiennego, lecz jako coś zgoła różnorodnego i różnorzędnego, już 
dla tego, że istnieją po za przestrzenią, podczas gdy tamte zawsze w przestrzeni tylko 
odbywać się mogą”11.

To że, monizm materialistyczny nie znalazł zadawalającego rozwiązania problemu 
psych-fizycznego, nie jest jednak równoznaczne  przyjęciem z rozwiązań powstałych 
w kręgu witalizmu i idealizmu, które także, chociażby ze względu na brak precyzji 
w stosowanych pojęciach, nie mogły wyczerpująco objaśnić zjawisk psychicznych. 
Trzebiński nie odnajduje również zadawalającego rozwiązania na gruncie dualizmu 
ontycznego ani w paralelizmie psychofizycznym. Za interesujące z punktu widzenia 
metodologii, jakkolwiek wystarczająco nie udowodnione na gruncie poznawczym, 
uznaje koncepcje Wilhelma Wundta i Ernsta Macha zmierzające do równoczasowego 
rozpatrywania zjawisk fizycznych i psychicznych, co bywa określane mianem heury-
stycznego paralelizmu. Trzebiński uznawał jednak i takie podejście jedynie za odmianę 
monizmu12. Nie jest to jednak krytykowany przez niego monizm materialistyczny, lecz 
monizm, który należy określić mianem monizmu psycho-fizycznego, gdzie dochodzi 
do swoistego „zlania się” czynności psychicznych i fizycznych w  jeden system fizjolo-
giczny. Trzebiński, z typową dla siebie ostrożnością, nie przesądzał którą drogą należy 
podążać. Podkreślał, że ostatecznie o wszystkim decydować będzie rozwój psycholo-
gii i fizjologii, których rozwiązania będą w istocie determinować dalszy rozwój kon-
strukcji teoriopoznawczych i metodologicznych. Tym samym dawał wyraźnie prymat 
badaniom nad strukturą i fizjologią funkcjonalną układu nerwowego, które to badania 
uznawał za nadrzędne w stosunku do koncepcji filozoficznych.

Trzebiński był także sceptyczny wobec możliwości współczesnych nauk przyrod-
niczych w określeniu pewnych i właściwych cech dla życia organicznego, czemu dał 
wyraz ponownie na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego w Kijowie, dając wykład 

11 Tamże, s. 121
12 Tamże, s. 251-252
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zatytułowany O problemacie życiowym13. Wskazywał, że podobnie nie ma zgodno-
ści różnorodnych systemach filozoficznych, starających się na drodze intelektualnej 
spekulacji dojść do istoty procesów życiowych. Ani animizm, ani witalizm, ani mate-
rializm biologiczny nie były w stanie zadośćuczynić stawianym wymaganiom14. Scep-
tyczną postawę przyjmował podczas kolejnej prelekcji – Transcendentalizm, a wiedza 
przyrodnicza i lekarska z roku 1913, którą należy określić mianem dobrze przemy-
ślanej i wykonanej prezentacji problemów dla nauk przyrodniczych podstawowych 
dokonanej na gruncie różnych systemów filozoficznych i teoriopoznawczych. Można 
w niej widzieć wstęp do rozważań już ściśle się wiążących z problemami medycznymi. 
Treść wystąpienia, utrwalona w rękopisie, została wydana staraniem Adama Wrzoska 
na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w pięć lat po śmierci Trzebiń-
skiego15. 

Prelegent, wychodząc od stałej niemożności poznania umysłem tego co można by 
było określić mianem przyczyny pierwotnej zjawisk, uznawał że w opisie wszelkich 
zjawisk skazani jesteśmy na pytania o ich przebieg w możliwych do określenia wa-
runkach przestrzeni i czasu. Zasada wnioskowania z analogii, którą chętnie się w ich 
objaśnieniu posługujemy, oddaje niejednokrotne duże przysługi. Nie jest jednak bez-
względnie skuteczną, a co więcej może prowadzić do fałszywych wniosków. Stąd wba-
daniu fenomenów wykraczających daleko poza nasz stan wiedzy, a tym samym dla 
wnioskowania per analogiam nieosiągalnych, jesteśmy zmuszeni odwoływać się do 
pojęcia transcendensu, co zwłaszcza staje się wyraźne gdy dotykamy tych obszarów 
rzeczywistości, których  nie dawało się ująć w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Do 
takich Trzebiński zaliczał hipnozę i sugestię, a także telepatię, których naturę starali się 
zgłębić zarówno przyrodnicy oraz lekarze, jak i ludzie pasjonujący się parapsycholo-
gią. I jakkolwiek różne proponowane rozstrzygnięcia należy traktować z dużą ostroż-
nością, a oceniać zawsze krytycznie, to nie sposób ich lekceważyć czy z góry odrzucać. 
Wpływ stanów psychicznych na czynności fizjologiczne i terapeutyczny wpływ suge-
stii są dobrze udokumentowane w praktyce lekarskiej, chociaż, co przyznaje Trzebiń-
ski, nie wszystkie źródła są wiarygodne. Za szczególnie intrygujące, chociaż trudne do 
uchwycenia przez naukę uznawał doświadczenia z mediumizmem. W konkluzji zaś 
stwierdzał; „[…] wynoszę przekonanie, że na tym świecie mamy wprawdzie  rację ni-
czemu ‘a priori’ nie wierzyć, z drugiej jednak strony nie powinniśmy niczego ‘a limine’ 
odrzucić”16.

13 Stanisław Trzebiński : O problemacie życiowym, Nowiny Lekarskie 1911 R. 23 nr 7 10-11, s. 476-
478, 641-644, 707-710

14 Tamże, s. 708-9
15 Stanisław Trzebiński: Transcendentalizm, a wiedza przyrodnicza i lekarska. Arch. Hist. Filoz. Med. 

1935 T. 15 s. 139-158
16 Tamże, s. 158
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Nie ma zatem opisującej wszystko i wyczerpującej definicji, nie sposób wskazać 
najwłaściwszej metodologii, nie jesteśmy w stanie przypisać jedynie właściwej naukom 
przyrodniczym epistemologii ani stworzyć zwartego sytemu pojęć. Skazani często na 
domysły, powinniśmy w miarę naszych możliwości, wyodrębniać to, czemu z czystym 
sumieniem i w oparciu o naszą wiedzę desygnat prawdy z pełną wszak świadomością, 
że możemy być w błędzie. Czerpać zaś powinniśmy ze wszystkich dostępnych nam 
źródeł. Kiedy w 1923 roku Trzebiński wystąpił na pierwszym zjeździe filozofów pol-
skich z referatem O problemacie wolnej woli17 dobitnie podkreślił powyższą sytuację w 
następujących słowach; „Materializm i idealizm, mechanizm i witalizm, ewolucjonizm 
i katastrofizm, anarchizm i despotyzm, wreszcie racjonalizm i intuicjonizm – wszystko 
to są wyłączające się wzajemnie koncepcje, zawierające tylko część prawdy, choć przez 
wielu ludzi za prawdę uważane”18. 

W kierunku filozoficznego ujęcia medycyny

Problemy filozoficzne na gruncie medycyny znalazły swoje stałe miejsce w pracach 
Trzebińskiego stosunkowo późno, bo dopiero w latach 1920. Można je z grubsza po-
dzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią te, które zostały poświęcone krytycznej ana-
lizie wybranych zagadnień poglądów Władysława Biegańskiego oraz Tytusa Chałubiń-
skiego. Druga obejmowała charakterystykę definicji i pojęć obecnych w naukach oraz 
praktyce lekarskiej. Korzystając z poglądów Biegańskiego Trzebiński koncentrował 
się wokół problemu miejsca logiki w tworzeniu metodologii medycyny i odwoływał 
się do najstarszego opracowania tego problemu, czyli pracy Elements of medical logic 
z 1819 roku autorstwa szkockiego lekarza Gilberta Blane. W 1923 roku w krótkim tek-
ście publikowanym w „Polskiej Gazecie Lekarskiej”19 Trzebiński odnosił się do tej sła-
bo wówczas rozpoznanej pracy, której krótkie fragmenty zostały przybliżone w pierw-
szym wydaniu Logiki medycyny Biegańskiego z 1894 roku. O ile układ wewnętrzny, 
jak i same treści Elements of medical logic oceniał Trzebiński krytycznie, zarzucając 
ich autorowi swoiste „materii pomieszanie” oraz liczne nieścisłości, o tyle doceniał 
fakt, że to właśnie wówczas po raz pierwszy tak wyraźnie sformułowano konieczność 
wypracowania skutecznej, opartej o zasady logiki formalnej metodologii w medycy-
nie. Traktat  Blane’a, zwolennika fizykalno-chemicznego ujmowania zjawisk życio-
wych, chociaż nie zajmującego ostatecznie pozycji materialistycznych, interesował 
Trzebińskiego również ze względu na  samą konstrukcję wykładu, który przypominał 
mu Teorię jestestw organicznych Jędrzeja Śniadeckiego. Warto też wspomnieć, że in-

17 Stanisław Trzebiński : O problemacie wolnej woli. Księga pamiątkowa Pierwszego Polskiego Zjaz-
du Filozoficznego (Lwów 1923). Prz.Filoz. 1927 R. 30 z. 4 s. 269-272

18 Tamże, s. 272
19 Stanisław Trzebiński : O nieznanej Biegańskiemu „Logice Medycyny”. Pol. Gazeta Lek. 1923 R. 

2 nr 41 s. 711
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spiracją do lektury dzieła szkockiego lekarza stała się krótka wzmianka odnaleziona 
w pamiętnikach innego wileńskiego profesora, Józefa Franka, które Trzebiński wów-
czas uważnie studiował. W sumie dalekie od klasycznych opracowań pióra Fredricha 
Oesterlena  czy Biegańskiego, Elements of medical logic  można było uznać bardziej za 
„[…] wstęp do Biologji z dodatkiem myśli historyczno-lekarskiej treści”20.

Problem miejsca logiki w medycynie został przez Trzebińskiego ponownie przy-
wołany w 1926 roku, kiedy na łamach poznańskich „Nowin Lekarskich” opublikował 
większy tekst poświęcony porównaniu trzech monografii autorstwa przywoływanych 
już wcześniej uczonych tj. Gilberta Blane’a, Fredricha Oesterlena i Władysława Bie-
gańskiego. Logikę, jako narzędzie kontroli w metodologii nauk, można było budować 
na drodze rozważań teoretycznych (metoda analityczna) lub na drodze praktycznego 
doświadczania zjawisk (metoda naturalna). W tym pierwszym przypadku kurs logiki 
formalnej daje uczącemu się niezbędną siatkę pojęć, definicji i wzorów, na którą „na-
nosi się” uzyskane na drodze poznania dane, z góry oceniając ich przydatność i po-
rządkując je w sposób zgodny z wypracowanym wcześniej schematem metodycznym. 
W drugim przypadku przyjmuje się naturalny bieg zdarzeń, który zasymilowany na 
drodze zmysłowej i rozumowej, dopiero później podlega swoistej „obróbce” logicznej. 
Autor nie przesądzał, która z tych dróg lepiej może służyć lekarzom, podkreślając że 
obie mają swoje zalety i wady21. 

Niewątpliwie to lektura Logiki medycyny Biegańskiego, jak i analiza głosów krytycz-
nych jej poświęconych, była inspiracją do napisania tekstu na temat jednego z głównych 
problemów dyskutowanych przez teoretyków medycyny – zasady celowości. Trzebiń-
ski analizował ów problem w świetle poglądów Biegańskiego właśnie22 oraz własnych 
prac z wczesnego okresu. Wywodził, że niemal każde ludzkie postępowanie niesie w 
sobie mniej lub bardziej uświadomiony cel, a zatem ujęcie teleologiczne stało się dość 
wcześnie powszechnie obowiązującym tak w nauce, jak i religii. Równocześnie jednak 
dochodziły do głosu pytania o charakter i formę zjawisk celowych, które z czasem na-
brały pierwszorzędnego znaczenia. O ile religia znajdowała ów cel w Bogu, o tyle na 
gruncie przyrodniczym takie rozwiązanie nie było już tak oczywiste. Stąd przyrodnicy 
coraz chętniej odwoływali się do pojęcia przyczyny, które ostatecznie zatriumfowało 
w myśleniu fizyków, chemików oraz biologów, a także lekarzy. Nie znaczy to, wedle 
Trzebińskiego, o całkowitej rezygnacji z uzasadnienia celowego zjawisk, a jedynie jego 
marginalizację. Znajduje ono nadal zastosowanie w badaniu zjawisk fizjologicznych i 
patologicznych. Co więcej, Trzebiński był zdania, że w niektórych sytuacjach staje się 
ono wręcz podstawą metodologii badawczej. Dlatego też w przypadku rozpatrywania 

20 Tamże. 
21 Tamże, s. 886
22 Stanisław Trzebiński : Władysław Biegański a zasada celowości w biologii i medycynie. Pol. Ga-

zeta Lek. 1926 R. 5 nr 49 s. 928-931
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warunków powstawania i rozwoju choroby przez Biegańskiego, odmowa przyznania 
zjawiskom patologicznym celowości nie jest, jak wielu chciało to rozumieć bezwarun-
kowa, a jedynie przeciwna używaniu tego pojęcia w ujęciu metafizycznej teleologii. 
Trzebiński wywodził, że Biegański w istocie w pełni akceptował pojęcie celowości 
na gruncie postępowania metodologicznego23. Co więcej wileński profesor dostrzegał 
w twórczości Biegańskiego szersze uzasadnienie zastosowania kryterium celowości, 
rozszerzając je na wszelkie aspekty pracy ludzkiej, w tym pracy naukowej w czym 
znajdował wyraźne analogie do swoich wcześniejszych rozważań o wartości i naturze 
pracy. Tak to ujął w podsumowaniu swojego artykułu; „Jedynym kryterium zastoso-
walności lub niezastosowalności tej zasady jest wzgląd na pożytek, mogący dla danej 
nauki wypłynąć z celowego rozważania. Otóż we wszystkich naukach, zajmujących się 
celową pracą ludzką, ocenianie wyników tej pracy z punktu widzenia zgodności ich 
albo niezgodności z jej celem samo z siebie nasuwa się jako konieczne”24.

Stałe zainteresowanie analizą poglądów Biegańskiego znalazło swój wyraz w arty-
kule Obserwacja, eksperyment i statystyka w Logice medycyny Biegańskiego z 1927 
roku25. Jak sam Trzebiński podkreślał swoim tekstem chciał rozpocząć szerszą dysku-
sję wokół dorobku nieżyjącego już wówczas uczonego, koncentrując się na analizie 
treści zawartych w trzech rozdziałach drugiego wydania Logiki medycyny. Trzebiński, 
podążając w tym względzie za Biegańskim, przyznawał obserwacji wysokie miejsce 
w hierarchii poznania lekarskiego, upatrując w niej istotnego źródła powstawania hipo-
tez badawczych, choć przecież nie wolnej  od niebezpieczeństwa błędu26. Eksperyment 
był przypadkiem szczególnym obserwacji dokonywanej w określonych warunkach, 
które mogą być determinowane w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku obser-
wator śledzi przebieg procesów lub zdarzeń zachodzących w naturze, niejako „wyłu-
skując” interesujące go wcześniej elementy. Taką postawę nazywa obserwacją czynną. 
Badacz, który stwarza w sposób świadomy odpowiednie warunki obserwacji, a na-
stępnie w zgodzie z nimi w swoich dociekaniach postępuje, przeprowadza w istocie 
eksperyment27. W ostatniej części artykułu przechodził do omówienia poglądów Bie-
gańskiego, co przydatności metody statystycznej w medycynie, w szczególności zaś 
w szacowaniu warunków etiologicznych oraz zastosowaniu jej przy ustalaniu postępo-
wania w terapii. O ile w tym pierwszym przypadku Trzebiński twierdził, że jej znacze-
nie jest niewielkie, o tyle w tym drugim sprawy mają się wręcz odwrotnie. Statystyka, 

23 Tamże, s. 929
24 Tamże, s. 931
25 Stanisław Trzebiński : Obserwacja, eksperyment i statystyka w Logice medycyny Biegańskiego. 

Arch. Hist.i Filoz. Med. 1927 T. 4 nr 2 s. 173
26 Jarosław Barański : Stanisław Trzebiński. W: Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele 

i wybrane teksty źródłowe / red. Michał Musielak, Jan Zamojski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu 2010 s. 135

27 Stanisław Trzebiński : Obserwacja, eksperyment i …, s. 176
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tak przecież ściśle wiązana z metodą eksperymentalną, jest narzędziem porządkującym 
uzyskane na jej drodze wyniki oraz ma wyraźny związek z aktem obserwacji, chociaż 
dla Biegańskiego cały czas zachowuje swoją odrębność metodologiczną28. Trzebiński 
wytknął Biegańskiemu, że ten podkreślając tę odrębność nie podał jednak definicji me-
tody statystycznej. Jednocześnie wskazywał, iż Biegański, jak można wnosić z analizy 
tekstu,  bliski był definicji niemieckiego fizyka Heinricha Gustawa Magnusa, który 
pojmował statystykę jako szczególną formę obserwacji29. Gdyby tak tę rzecz ujmować, 
metoda statystyczna byłaby numerycznym (matematycznym) uogólnieniem obserwo-
wanych faktów, zjawisk i procesów zachodzących w badanych strukturach biologicz-
nych. Trzebiński jest w tej kwestii przeciwnego zdania, twierdząc, że nie jest ona „[…] 
odrębną formą spostrzegania celowego, równorzędną z eksperymentem, podobnie, jak 
nie jest równorzędną z eksperymentem, tylko szczególnym sposobem operowania wy-
nikami eksperymentu”30. Innymi słowy Trzebiński uważał, że szereg zastrzeżeń, jakie 
zgłaszał Biegański, co do przydatności statystyki w medycynie, wypływało ze złego 
jej pojmowania, w którym zakładano, iż jest ona autonomiczną metodą badawczą. Dla 
Trzebińskiego jest ona li tylko jednym ze sposobów wykorzystania i prezentacji wyni-
ków eksperymentu lub obserwacji. 

„Największe heurystyczne znaczenie ma obserwacja w najszerszym sensie, a więc 
uważne spostrzeganie zjawisk w ich całości, gdyż wtedy najłatwiej rodzą się w naszym 
umyśle przypuszczenia o przyczynowym związku poszczególnych zjawisk. Owe przy-
puszczenia czyli idee sprawdzamy za pomocą obserwacji ‘snsu strictori’ oraz ekspery-
mentu”31.

Kolejnym przedmiotem swoich zainteresowań badawczych uczynił Trzebiński ana-
lizę dorobku Tytusa Chałubińskiego. Zastanawiał się nad wartością, i to zarówno na 
gruncie teorii, jak i praktyki lekarskiej, rozważań „odkrywcy Zakopanego” nad istotą 
procesów życiowych i zjawiska choroby w ogóle oraz nad przydatnością w zastosowa-
niu zasad wynajdywania wskazań lekarskich, dostrzegając w Chałubińskim przedsta-
wiciela dualizmu psycho-fizycznego32. Niemniej jednak, na co zwrócił już uwagę Jaro-
sław Barański, Trzebiński podkreślał, że Chałubiński nie wyciągnął z owego dualizmu 
praktycznych wniosków33. 

Trzebiński, pisząc o metodzie wynajdywania wskazań lekarskich, wychodził od 
uwarunkowań historycznych. Podkreślał,  że w tradycji lekarskiej wskazania lekar-

28 Tamże, s. 182
29 Tamże, s. 183
30 Tamże, s. 184
31 Tamże, s. 193
32 Stanisław Trzebiński : Metoda wynajdywania wskazań lekarskich Chałubińskiego przed półwie-

kiem i dzisiaj. Arch. Hist. Filoz. Med. 1928 T. 8 z. 1 s. 254-269; Tenże: Zapatrywania Chałubińskiego na 
procesy życiowe i chorobę. Arch. Hist. Filoz. Med. 1929 T. 9 z. 1 s. 202-217

33 Jarosław Barański ; dz. cyt., s. 131
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skie polegały najczęściej na sztywnie przyjętych kategoriach, które brały swój począ-
tek z dogmatycznie przyjmowanych jednostkach nozologicznych. Tak konstruowane 
wskazania były dalece niewystarczające, a gdy w XIX stuleciu nastąpił przyspieszony 
rozwój medycyny; w tym szczególnie anatomii patologicznej, fizjologii, chemii lekar-
skiej oraz postępowania klinicznego (w szczególności zaś diagnostyki; opukiwanie, 
osłuchiwanie, pomiar temperatury, analityka laboratoryjna) stało się jasnym, iż stare 
kryteria nie wytrzymują już próby czasu. Statyczny system kwalifikowania objawów 
zaczął ustępować dynamicznemu obrazowi choroby. To właśnie w tej zmianie mieści 
się pojęcie momentu chorobnego ukute i zastosowane przez Chałubińskiego, któremu 
jakkolwiek, zdaniem Trzebińskiego, brakuje precyzji w praktycznym, klinicznym za-
stosowaniu, to jednak zachowuje swoją metodologiczną wartość. Bowiem istota postę-
powania diagnostycznego sprowadza się do wyodrębnienia szeregu takich momentów, 
które niczym drogowskazy ukazują lekarzowi kierunek z jakiego nadeszło schorzenie 
i w jakim kierunku może ono zmierzać. Niektóre z nich objawiają się lekarzowi nie-
mal natychmiast i są czymś oczywistym, inne z kolei skrywają się i są trudno do-
stępne, jedne są trwałe, drugie przemijające. Lekarz, aby zyskać właściwe wskazania 
musi spośród nich wybrać ten, który w danej chwili oznacza największe dla zdrowia 
i życia zagrożenie, czyniąc go momentem naczelnym tak, by móc wokół niego budo-
wać w układzie logicznym i hierarchicznym wszystkie pozostałe. Jak to ujął Jarosław 
Barański Trzebiński, przejmując od Chałubińskiego „matrycę wyjaśnienia choroby” 
wypełniał ją współczesną mu treścią, zbliżając się do propozycji układu przyczynowo-
skutkowego wyrażonego w nusbaumowskiej koncepcji sieci kauzalnej34. 

Nakreśliwszy pogląd Chałubińskiego na metodę wynajdywania wskazań lekarskich 
Trzebiński podkreślał stosunkowo niewielkie nią zainteresowanie wśród polskich kli-
nicystów, natomiast wyraźnie dostrzegał inspirujący wpływ na teoretyków medycyny, 
w tym Władysława Biegańskiego oraz Edmunda Biernackiego, który analizie metody 
wynajdywania wskazań lekarskich poświęcił osobną monografię35. Zastanawiając się 
na ile powstała przed laty praca Chałubińskiego może być nadal użyteczną we współ-
czesnej klinice lekarskiej, dochodził do wniosku, że tę kwestię rozstrzygnie jedynie 
zdanie lekarzy praktyków. Chałubiński pisał ją przecież przede wszystkim z myślą 
o nich. Stąd Trzebiński zdecydował się rozesłać ankietę, w której stawiając cztery pyta-
nia starał się określić na ile to czego nauczał Chałubiński znajdowało nadal praktyczne 
dla niej zastosowanie. I mimo, że większość respondentów najwyraźniej ją zignoro-
wała, to jej ostateczny wynik pozwalał Trzebińskiemu stwierdzić, że w istocie Metoda 
wynajdywania wskazań lekarskich, jest pracą na tyle uniwersalną, iż nadal pozostaje 
podstawą, dla wielu praktykujących lekarzy36. Innymi słowy stawiał tezę, że myśl Cha-

34 Tamże.
35 Edmund Biernacki :  Chałubiński i obecne zadania lekarskie. Warszawa 1900
36 Stanisław Trzebiński : Metoda wynajdywania wskazań …, s. 268-9
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łubińskiego zachowuje swoją aktualność nie tylko na gruncie rozważań teoretycznych, 
lecz również jest obecna w codziennym postępowaniu diagnostycznym, chociaż tego 
ostatniego nie zawsze jesteśmy w pełni świadomi.  

Podsumowanie

W poglądach Stanisława Trzebińskiego kluczową rolę odgrywają pojęcia celowości 
i pracy, które znajdują dla siebie uzasadnienie zarówno w wymiarze szerszym, ogól-
noludzkim, jak i na gruncie teoriopoznawczym i metodologii nauki. W pierwszym 
przypadku, gdy rozpatrywane pod kątem psychologicznym i socjologicznym, nabie-
rają cech idealistycznych, w drugim, znajdując oparcie w logice i zasadach badania 
eksperymentalnego, współtworzą krytyczne narzędzie służące racjonalizacji wyników 
doświadczenia oraz ocenie wartości doktryn i definicji obecnych w tradycji przyro-
doznawstwa, w tym również medycyny. Dlatego też tak istotnym dla Trzebińskiego 
staje się odwołanie do historii, która jest dostarczycielką szeregu faktów nie tyle nawet 
przydatnych, co wręcz koniecznych w dyskusji wokół zarysowanych powyżej zagad-
nień. Ujęcie historyczne ma dla Trzebińskiego także wymiar dydaktyczny i etyczny, 
łącząc się ściśle jego przekonaniem, że bieg spraw współczesnych może być właściwie 
zrozumiany tylko w kontekście ich związku z przeszłością37. Przeświadczenie, że istotą 
ludzkiego życia pozostaje niezmiennie służba drugiemu człowiekowi i ludzkiej spo-
łeczności było źródłem poglądów deontologicznych i kształtowało holistyczną wizję 
medycyny jako dziedziny łączącej naukę i praktykę lekarską, przyrodoznawstwo i sze-
roko pojętą humanistykę czy teleologiczny idealizm z matematyczno-fizycznym uję-
ciem procesów życiowych. Ten zwolennik precyzyjnego, opartego o „twarde” dowo-
dy eksperymentu i wyrażonego w matematycznym języku statystyki badania zjawisk 
biologicznych, nie zaniechał idealistycznego modelu nauki, której ostatecznym celem 
jest prawda, a funkcją służenie dobru człowieka. Otwartej i koncyliacyjnej postawie, 
dostrzegającej w przeciwieństwach dopełniających się elementów ludzkiego poznania 
i wiedzy pozostawał Trzebiński wierny do końca życia.

37 O poglądach Trzebińskiego na rolę historii medycyny i jego pracach z zakresu tego przedmiotu Zob. 
Ryszard W. Gryglewski : Stanisław Trzebiński jako historyk medycyny. Med. Nowożytna. 2015 T. 21 z. 
1 s. 25-50
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WSPóŁCzeSNe SPojRzeNIe NA  PRoBleMy AlKoHolIzMu 
KRESóW WSCHODNICH W XIX WIEKU

Abstract

Modern analytical methods may often be used for retrospective evaluation of the health status of indi-
viduals living many years ago, based on available source information. Presently, we have access to a wide 
range of interesting data with clinical value from the period of Partitions of the Republic of Poland. Pho-
tographs, paintings, medical file information and literary reports help us find and analyse various disorders 
based on current knowledge. Although information gathered that way does not allow us to make statistical 
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or epidemiological conclusions, it helps to conclude on aetiologies and trends regarding Polish society 
health problems of the time. One of the tragic historical facts part of a scheduled policy of the partitioner 
was inducing alcoholism in the population, especially in rural areas. Physical disorders and complications 
being the effect of alcohol abuse are particularly visible in those individuals exposed to alcohol in their 
foetal life. The scale of this induced alcoholism phenomenon can be evaluated based on the incidence of 
typical complications. Although our knowledge regarding diagnostics and scope of alcohol-related dam-
age is only contemporary, we need to remember that at the time, there were many medics and social work-
ers passionately involved in an “anti-alcohol movement”, thus providing persecuted Poles with invaluable 
support in their fight for what was their utmost value – their mental and physical health. Such attitudes 
should be presently considered with the highest respect, honouring the memory of those heroes in the fight 
for “sobriety of the nation” as much as the fight of the greatest battlefield generals and field marshals.

Streszczenie

Nowoczesne metody diagnostyczne często mogą być wykorzystane do retrospektywnej, opartej na 
materiałach źródłowych, oceny stanu zdrowia osób żyjących wiele lat temu. Aktualnie dysponujemy sze-
rokim wachlarzem możliwości dostępu do wielu interesujących danych o wartości informacji klinicznej, 
pochodzących z okresu zaborów Rzeczpospolitej. Fotografie, obrazy, dane pochodzące z dokumentacji 
lekarskich i opisów literackich pozwalają na odnalezienie i przyjrzenie się zaburzeniom, zgodnie z naszą 
obecną wiedzą. Co prawda informacje w ten sposób uzyskane nie pozwalają na wyciąganie wniosków 
o charakterze statystycznym i epidemiologicznym, mogą jednak wskazywać na etiologię i tendencję ów-
czesnych problemów zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Jednym z tragicznych faktów historycznych, 
który był częścią zaplanowanej polityki zaborcy wobec Polaków, było rozpijanie ludności dotyczące 
szczególnie obszarów wiejskich. Zmiany fizyczne i komplikacje, które są skutkiem nadużywania alkoholu 
są szczególnie widoczne u osób, które były narażone na działanie alkoholu w życiu płodowym. O skali 
zjawiska rozpicia społeczeństwa może świadczyć jego odsetek u którego obserwowano charakterystyczne 
powikłania. Mimo, że dopiero współcześnie dysponujemy wiedzą dotyczącą zarówno diagnostyki jak 
i zakresu szkód zdrowotnych picia alkoholu, musimy pamiętać że już wówczas wielu medyków i spo-
łeczników z pasją i zaangażowaniem działało w „ruchu antyalkoholowym”, dając tym samym bezcenne 
wsparcie dla prześladowanych Polaków w walce o zachowanie największej wartości jaką było ich zdrowie 
psychiczne i fizyczne, co współcześnie należy traktować z najwyższym uznaniem, honorując pamięcią 
tamtych bohaterów w walce „o trzeźwość Narodu”, niczym walkę wielkich generałów i marszałków pól 
bitwy. 

Zjawisko alkoholizmu i nadużywania napojów wyskokowych to wieloczynnikowo 
uwarunkowany problem wszystkich ziem polskich w okresie zaborów, tym samym 
dotyczył również obszaru tzw. Kresów Wschodnich. Trzeba pamiętać, że w zaborze 
rosyjskim aż do 1898 roku funkcjonowało prawo propinacji, tj, wyłącznego prawa 
posiadacza ziemskiego do produkcji i sprzedaży trunków chłopom zamieszkującym 
w obrębie jego majątku, oraz obowiązek kupowania przez nich dużych ilości pańskie-
go alkoholu [1]. Większość produkcji trunków wyskokowych odbywała się wówczas 
w warunkach folwarcznych i wiejskich zagród, natomiast szybki postęp technologicz-
ny w zakresie masowej destylacji alkoholu, obserwowany od końca lat 70tych XIX 
wieku, umożliwiał produkcję taniego, wysokoprocentowego alkoholu przez profesjo-
nalne gorzelnie, co znacząco zwiększyło jego dostępność dla ogółu ludności. Według 
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różnych dostępnych danych w 2-giej połowie XIX wieku produkcja gorzelniana wzro-
sła 5-6 krotnie, a w 1905 utworzono nawet Krajową Szkołę Gorzelnictwa i Stację Fer-
mentacyjną w Dublanach [2]. Dziś wiemy, że oprócz szkód społecznych, takich jak 
obniżenie wydajności pracy, degradacja społeczna i ubóstwo alkoholizm daje swoje 
powikłania również w kolejnych pokoleniach, o których wówczas jeszcze niewiele 
wiedziano. Mimo tego, już wówczas medycy na Wileńszczyźnie propagowali działania 
mające na celu redukcję szkód związanych z piciem alkoholu, w tym powstanie jednej 
z najważniejszych w tamtym okresie wydanej w 1818 roku w Wilnie publikacji „Dzie-
ło o pijaństwie przez Jakóba Szymkiewicza Nauk Wyzwolonych Filozofii, Medycyny 
i Chirurgii Doktora, Nadwornego Konsyliarza Jego Imperatorskiey Mości”. [3] Dziś 
gdy stan naszej wiedzy uległ znaczącemu postępowi wiemy, że picie alkoholu  przez 
kobiety w ciąży wiąże się z ryzykiem wielu poważnych komplikacji rozwoju płodu. 
Jedną z konsekwencji prenatalnej intoksykacji jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS 
Fetal Alcohol Syndrome), w którym dochodzi do współwystępowania dysfunkcji roz-
wojowych i narządowych [4].   

Rozpoznanie FAS jest trudnym zadaniem dla grupy interdyscyplinarnej specjali-
stów, gdyż jest to zespól o różnym stopniu nasilenia cech fenotypowych, w  zależ-
ności od okresu rozwojowego dziecka. Diagnoza powinna być rzetelna i postawio-
na jak najszybciej [5]. Nierozpoznanie i nieprawidłowe oddziaływania terapeutyczne 
wobec dziecka z FAS skutkują powstawaniem kolejnych problemów behawioralnych 
i emocjonalnych, zwiększających niepełnosprawność społeczną dzieci oraz ich rodzin. 
FAS jest encefalopatią nieodwracalną (jak np. upośledzenie umysłowe) i wymaga 
specjalnych oddziaływań rewalidacyjno-rehabilitacyjnych, oraz dostosowania wyma-
gań edukacyjnych do możliwości, tak jak np. u dzieci z dysleksją czy ADHD. Dzieci 
z FAS bardzo często wymagają zastosowania leczenia farmakologicznego w związku 
z ujawnianiem się lub nasileniem nie akceptowanych bądź destrukcyjnych rozwojo-
wo objawów behawioralnych. Zaburzenia neurobehawioralne dzieci z FAS są bardzo 
poważnym problemem ograniczającym ich prawidłowe funkcjonowanie w systemie 
edukacyjnym, społecznym, oraz rodzinnym. Dziecko z FAS może uzyskać pełen pułap 
swoich możliwości, ale do tego niezbędne są: wczesna i dokładna diagnoza, wielokie-
runkowa pomoc medyczna, psychologiczna i środowiskowa [6]. W tamtym okresie 
takie oddziaływania nie były prowadzone i nie były możliwe do wprowadzenia, tym 
samym w ciągu dziesięcioleci nawarstwiały się ww. komplikacje rozwojowe, pozosta-
jąc nie bez wpływu na fenotyp całego przekroju społeczeństwa zamieszkującego Kresy 
Wschodnie. W niniejszej publikacji analizie poddałem dane uzyskane z dostępnych 
dokumentacji medycznych, opisów literackich oraz obrazów i zdjęć z terenu Kresów 
Wschodnich w latach 1830-1913, gdzie u dzieci i dorosłych  poszukiwałem cech su-
gerujących toksyczne działanie alkoholu na płód. Na początek opisu mojego śledztwa 
chciałbym wprowadzić czytelnika w problematykę i specyfikę zespołu. 
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Czym jest FAS? 

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć badacze od początku odkrycia tego zespołu  
m.in.  Lemoine w 1968 r opisał opóźnienia i dyzmorfie, które  można było stwierdzić 
już po urodzeniu, u 127 niemowląt, których matki piły alkohol w ciąży [7]. Jednym 
z istotnych kryteriów, pozwalających na postawienie prawidłowego rozpoznania jest 
wywiad potwierdzający spożywanie alkoholu w ciąży. Instytut Medycyny w USA 
w 1996 roku zaproponował dwie klasyfikacje FAS: z potwierdzoną ekspozycją na al-
kohol i bez potwierdzenia [8]. Obecnie definiuje się jako trwałe uszkodzenie płodu, 
spowodowane używaniem alkoholu przez  matkę w okresie ciąży Wiodącymi obja-
wami dzieci urodzonych z FAS jest:: pre- I postnatalna hipotrofia, charakterystyczny 
kształt twarzy (wypukłe czoło, skrócone szpary powiekowe, hiperteloryzm  zmarszcz-
ka nakątna oka, spłaszczona rynienka nosowo- wargowa i poszerzenie nozdrzy, cienka 
warga górna, cofnięty podbródek), oraz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 
(OUN) [9]. Oprócz szczególnego wyglądu twarzy występują inne objawy, pojawiające 
się lub narastające z wiekiem. Wymienione cechy dyzmorficzne nie są jednak pato-
gnomoniczne dla FAS i mogą również występować np. w różnych zespołach gene-
tycznych. Deficyty rozwoju fizycznego, poznawczego i behawioralnego, obserwowane 
wśród osób po prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu nie są wyraźne, a raczej 
maja charakter nieharmonijnego rozwoju funkcji poznawczych. Zarówno skutki, jak 
i prenatalna ekspozycja na alkohol mieszczą się w odrębnych zakresach, począwszy od 
pozostawania w granicy normy, a skończywszy na wyraźnych i charakterystycznych 
nieprawidłowościach. Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na alkohol okre-
ślana jest mianem Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych 
(FASD- Fetal Alcohol Spectrum Disorders). Termin FASD nie jest wykorzystywany 
w diagnostyce klinicznej, gdyż termin ten ma zbyt szeroką definicję, aby mógł stano-
wić wartość kliniczną [10].

FAS obecnie

W Polsce wg badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych  rozpowszechnienie FAS w populacji wynosi powyżej 0,5%, a wszystkich zabu-
rzeń z grupy FASD >1,7%. Rzeczywiste wielkości tych populacji mogą być znacznie 
większe, gdyż w badaniach uwzględniano tylko te dzieci, u których udało się po-
twierdzić ekspozycję na alkohol w życiu płodowym. Kryteria FASD spełnia 30-40% 
dzieci kobiet przewlekle odurzających się alkoholem, natomiast pełnoobjawowy FAS 
rozpoznaje się u 5-10% dzieci kobiet nadużywających alkoholu (picie okresowe bez 
cech uzależnienia)[11]. Polska (podobnie jak m.in. Niemcy, Francja, Rosja, Anglia) 
jest krajem, w którym kulturowo i historycznie nie ma ustalonych norm dotyczących 
spożywania alkoholu. Powszechnie akceptowane są wszystkie modele picia alkoholu, 
łącznie z piciem nierozcieńczonych wysokoprocentowych alkoholi, upijaniem się bez 



265Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

okazji i objawami przepicia. W przeciwieństwie do kultur abstynencyjnych (kraje arab-
skie), oraz dopuszczających picie alkoholu zgodnie z regułami ( m.in. Włochy, Grecja, 
Hiszpania), otoczenie często  przez wiele lat nie wysyła sygnałów osobie pijącej alko-
hol w sposób szkodliwy. W tzw. „zaburzonych kulturach alkoholowych” odsetek osób 
uzależnionych od alkoholu jest bardzo wysoki i dotyczy to również młodych kobiet 
będących w wieku prokreacyjnym [12]. Zespół zależności alkoholowej jest chorobą 
podstępną, silnie związaną z mechanizmami wyparcia, zaprzeczania, oraz utratą kon-
troli wypijanego alkoholu . Wobec tego, w przypadku uzależnionych matek, nawet 
silne uczucia macierzyńskie, nie są w stanie uchronić płodu przed ekspozycją na alko-
hol. Ponadto blisko 80% kobiet w wieku reprodukcyjnym spożywa napoje zawierające 
alkohol, w różnych ilościach, bez cech uzależnienia, nieświadome tego że są w ciąży 
(17-50% ciąż w Europie i USA to ciąże nieplanowane), bądź bagatelizująca problem 
jego szkodliwości, od 20 do 50% kobiet w różnych krajach Europy pije mimo świa-
domości ciąży[13]. Nie ma bezpiecznej formy alkoholu (np. piwo Karmi – 0,5% obj., 
wino różane), ani bezpiecznej dawki alkoholu wypijanego przez kobietę w ciąży, gdyż 
nawet incydentalna ekspozycja na alkohol w tym szczególnym okresie może spowo-
dować wiele powikłań, szczególnie w zakresie centralnego układu nerwowego. Koszty 
leczeniem dzieci z FAS/FASD, w samej Kanadzie, przekraczają kwotę 5mld dolarów 
kanadyjskich [14]. 

Standardy diagnozy FAS na świecie

Postępowanie diagnostyczne polega przede wszystkim na rozpoznaniu FAS a na-
stępnie na określeniu stopnia uszkodzeń i ocenie aktualnego rozwoju dziecka. W lite-
raturze najczęściej stosowane są 3 systemy diagnozy FAS Institute of Medicine, Stan-
dardy Waszyngtońskie [15], oraz kanadyjskie (Canadian Guidelines) [16]. Co istotne, 
w DSM V Neurobehavioural Disorder Associated with Parental Alcohol Exposure (ND
-PAE) zostały zamieszczone w części III, jako jednostka wymagająca dalszych badań 
[17]. Kluczowymi oznakami fizycznymi FAS są zaburzenia wzrostu i dysmorfie twarzy 
(krótka szpara powiekowa, płytki rowek podnosowy, cienka czerwień wargowa). Dzię-
ki dużym badaniom populacyjnym udało się stworzyć siatki centylowe dla wielkości 
szpar powiekowych, oraz wzorce określające głębokość rynienki podnosowej i grubość 
czerwieni wargowej. Współwystępowanie określonych cech fenotypu z objawami neu-
robehawioralnymi  pozwala na postawienie rozpoznania FAS.  Narzędziem używanym 
w tym badaniu jest 4 cyfrowy kod opracowany w Waszyngtonie, jego zaleta to możli-
wość diagnozy opisowej i na tyle czułą że przy otrzymaniu maksymalnej ilości punków 
w 3 z 4 j skal (4-4-4-?), ryzyko fenokopii FAS wynosi mniej niż 0,1%, nawet przy braku 
danych informacji o spożywaniu alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Ograniczeniem 
wszystkich skal stosowanych do rozpoznawania FAS jest to, że dyzmorfie nie zawsze 
są widoczne, albo zanikają z wiekiem, ponadto nie wszystkie dzieci eksponowane na 
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alkohol mają cechy dyzmorfii, przy obecności różnych uszkodzeń uogólnionych, mniej 
lub bardziej widocznych [18]. 

Problem alkoholizmu ziem polskich w zaborze rosyjskim

Warto przypomnieć, że w Królestwie Polskim w 1844 roku czynnych było 2094 
gorzelni, których produkcja wynosiła blisko 460 tysięcy hektolitrów alkoholu. Na jed-
nego mieszkańca przypadało zatem 12 litrów czystego spirytusu rocznie [19]. 

Znając wyżej wymienione standardy rozpoznawania FAS i starając się je zasto-
sować, na tyle na ile to możliwe, do posiadanych źródeł uzyskałem wyniki, które 
wskazują że FAS był zjawiskiem na kresowych wsiach częstszym niż w  ówczesnej 
społeczności miejskiej (2-3x częściej), a cechy dyzmorficzne (krótka szpara powie-
kowa, płytki rowek podnosowy, cienka czerwień wargowa), niski wzrost i zaburze-
nia neurobehawioralne zauważalne były u blisko 10-15% analizowanych opisów, co 
świadczy o tym że było to zjawisko częste i stanowiło istotny czynnik powstawania 
kolejnych problemów społecznych, nie korygowanych wówczas we właściwym wy-
miarze. Tym bardziej docenić należy postawę ówczesnych społeczników promujących 
trzeźwość i walczących z alkoholizmem, a trzeba wspomnieć że najaktywniej na tym 
polu działał Kościół Katolicki. Natomiast pierwsi w Polsce na problem abstynencji 
zwrócili uwagę profesorowie Uniwersytetu w Wilnie z pionierem Kazimierzem Kon-
trymem, adiunktem uniwersyteckiej książnicy, tworząc stowarzyszenie o charakterze 
etycznym, tzw. „Towarzystwo Szubrawców”, którego statut nazwany „Kodeksem Szu-
brawców” uchwalony był 18 czerwca 1817 roku. Statut wymieniał m.in. pijaństwo 
oraz grę w karty i bilard, jako „występki” rujnujące materialnie i moralnie [20]. Absty-
nencję propagował także założony w Wilnie w 1820 roku przez Tomasza Zana Zwią-
zek Promienistych, czyli „ogniwo” Towarzystwa Filomatów. Natomiast 6 maja 1820 
roku na majówce zorganizowanej dla studentów Uniwersytetu Wileńskiego Tomasz 
Zan uwypuklił abstynencki charakter Związku Promienistych, zalecając uczestnikom  
zastąpienie alkoholu mlekiem. [Członkowie towarzystwa zobowiązali się używać tzw. 
„gorących napojów” jedynie dla zdrowia oraz nie być właścicielami czy zarządcami 
szynku lub gospody. Towarzystwo otoczyło opieką krakowską służbę i rzemieślników, 
których do abstynencji od alkoholu zachęcano  nagrodami pieniężnymi  [21]

Podsumowując, należy docenić wkład wszystkich osób związanych z ruchami pro-
mującymi trzeźwość na Kresach w tamtym trudnym dla Polaków okresie, gdyż mimo 
wyraźnie antypolskiej polityki zaborcy, w tym działań mających charakter rozpijania 
ludności udało się ograniczyć to zjawisko, którego skutki fizyczne (cechy fenotypowe 
FAS) nawet po latach obserwujemy w zachowanych materiałach dotyczących stanu 
fizycznego i zachowań sugerujących alkoholową etiologię owych. Organiczną pracę 
społeczników, duchowieństwa i lekarzy w zakresie redukcji szkód związanych z roz-
pijaniem społeczeństwa porównać zaś można do walki o zachowanie tożsamości naro-
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dowej, nie mniej istotnej od znanych i celebrowanych działań powstańczych i wyzwo-
leńczych. 
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PROFESOR aUgUST BECU – DOKTOR Z DZIaDóW. 
PRzyCzyNeK Do RozWAżAń NAD PoCzątKAMI MeDyCyNy 

NoWożytNej NA WIleńSzCzyźNIe

Abstract

This paper presents the history of Augustus Becu, professor of medicine at the Vilnius University. De-
spite his accomplishments and activities in the Vilnius area, this doctor, scientist, teacher and promoter of 
a healthy lifestyle, living in a particular period of the edge of the 18th and 19th centuries, is best known as 
the archetype for Doctor Judas in part III of Adam Mickiewicz’ “Forefather’s Eve”. This paper will be a re-
minder of the accomplishments of professor Becu for medicine as a doctor, in the social, political context 
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and social relationships of the time. A comprehensive presentation of the professor’s private life will help 
the reader understand why Adam Mickiewicz has chosen his person as archetype for a negative role.

Streszczenie

Artykuł traktuje o dziejach profesora medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, Augusta Becu. Ten le-
karz, naukowiec, wykładowca i popularyzator higieny, żyjący w niezwykłym okresie przełomu XVIII 
i XIX wieku, mimo swoich licznych dokonań i aktywnej działalności na Wileńszczyźnie, znany jest jed-
nak najbardziej jako pierwowzór Doktora-Judasza z III części Mickiewiczowskich „Dziadów”. Artykuł 
przypomina zasługi profesora dla medycyny jako lekarza, w kontekście ówczesnych realiów społeczno-
politycznych, uniwersyteckich i towarzyskich. Bogaty opis życia prywatnego wyjaśnia też czytelnikowi 
przyczyny, dla których Mickiewicz obsadził jego postać w negatywnej roli. 

Jest późne lato 1831 roku, do Paryża przybywa z Londynu młody, tyleż ambitny, co wrażliwy, zaledwie 
22-letni Juliusz Słowacki. W kraju dogorywa jeszcze Powstanie Listopadowe. Młodemu Słowackiemu 
patetyczny i dworski Paryż niezbyt przypada do gustu. Nie mniej tętniące wówczas życiem literackim 
miasto daje mu nadzieję na publikacje jego wczesnych utworów i zaistnienie w polskiej literaturze. Tu 
wydaje w 1832 roku debiutanckie tomy „Poezji”, zawierające powstałe jeszcze w Polsce powieści poetyc-
kie. Niestety pierwsze próby młodzieńca zostaną poddane ostrej krytyce, a co gorsza, na czele krytyków 
staje znany Juliuszowi osobiście jeszcze z czasów Wilna, a już wówczas cieszący się zasłużoną sławą 
i uznawany za poetę narodowego, autorytet polskich salonów - Adam Mickiewicz. Podziwiany przez Sło-
wackiego poeta, którego twórczość na równi z Byronem i Szekspirem go fascynowała. Na temat dwóch 
tomów „Poezji” Słowacki napisał: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale 
Boga w nim nie ma”[1].

Na domiar złego, w połowie listopada 1832 roku rozpamiętującym świeżą wciąż 
klęskę powstania listopadowego „polskim Paryżem” wstrząsa wydana przez Mickie-
wicza III część „Dziadów”. Samym Słowackim wstrząsa natomiast szczególnie VII 
scena dramatu, w której prześladowanej młodzieży wileńskiej przeciwstawione są po-
stacie zdrajców, profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, w tym postać Doktora. Doktor 
ginie zabity przez piorun, który poza uśmierceniem Doktora-Judasza „nic nie zepsuł 
i tylko ruble srebrne stopił” [2].

Wściekły, upokorzony i rozżalony Słowacki odebrał to jako osobistą zniewagę. Po-
dobno chciał się nawet z Mickiewiczem pojedynkować, o czym później sam wspomina. 
Ostatecznie do pojedynku nie doszło, ale skończyło się dozgonną, przeplataną jedynie 
względnymi okresami pokoju wzajemną niechęcią poetów. Mickiewicz pozostał kry-
tykiem twórczości Słowackiego i być może właśnie oceny wieszcza spowodowały, że 
aż do przełomu XIX wieku i okresu modernizmu Juliusz Słowacki stał się poetą niemal 
zapomnianym [3]. Jakiż to uraz spowodował, że Mickiewicz tak bardzo pomylił się 
w ocenie talentu i dokonań twórcy „Kordiana”? Kim naprawdę był negatywny bohater 
„Dziadów”, który tak bardzo poróżnił wieszczów?

Profesor August Ludwik Becu – bo to o nim mowa i to on był pierwowzorem po-
staci Doktora – to postać ze wszech miar tragiczna, godna wielkiego dramatu i wbrew 
dziełu Mickiewicza bardzo niejednoznaczna, choć bardzo negatywnie w kulturze pol-
skiej zakorzeniona [4].
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August urodził się nomen omen 3 maja 1771 roku w Grodnie. Wywodził się z osia-
dłej na Pomorzu w XVII wieku rodziny francuskich protestantów. Za panowania Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego ojciec Augusta, Jan Ludwik Becu, osiedlił się na Li-
twie, gdzie w 1775 roku otrzymał tytuł szlachecki. Matką Augusta była Karolina z rodu 
Heinów. Młody Becu wyrastał w kosmopolitycznej na owe czasy rzeczywistości. Siłą 
rzeczy przywiązanie jego rodu do tradycyjnie polskich, katolickich i patriotycznych 
wartości było znikome, choć trudno odmówić rodzinie Becu obywatelskiej postawy 
i lojalności w stosunku do państwa polskiego. August wychowywał się w duchu prote-
stanckiego racjonalizmu, wysoko stawiając wysiłek własny, wykształcenie i realizację 
osobistych ambicji. Od dziecka przejawiał zdolności naukowe. Szkołę średnią ukoń-
czył w Grodnie, następnie studiował w Królewcu i Wilnie. Ze złotym medalem ukoń-
czył Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego (drugi po Akademii Krakowskiej 
najważniejszy wówczas uniwersytet Rzeczypospolitej). 29 czerwca 1789 roku uzyskał 
doktorat z filozofii, a 6 stycznia 1793 roku doktorat z medycyny. W swojej działalności 
naukowej specjalizował się w chirurgii, higienie i patologii. W 1797 roku został wykła-
dowcą i wiceprofesorem medycyny, a w 1799 roku profesorem patologii i materii na 
macierzystej uczelni. W 1806 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego na Cesarskim 
Uniwersytecie Wileńskim, gdzie wykładał do swojej śmierci w 1824 roku. W począt-
kach XIX wieku wyjeżdżał często na zagraniczne praktyki uniwersyteckie do Niemiec, 
Anglii i Francji ucząc się pilnie, zbierając wiedzę, doświadczenie i materiały do swojej 
pracy naukowej. Becu nie poprzestawał jednak na teorii, ale również aktywnie prak-
tykował w zawodzie. W latach 1798-1814 był lekarzem w wileńskim Szpitalu Szary-
tek, a ponadto pracował w klinice uniwersyteckiej, wprowadzając w życie nowoczesne 
osiągnięcia medycyny [5].

Trzeba przyznać, że życie Augusta Becu przypadło na niezwykłe czasy i niezwykłe 
miejsce, jakim było uniwersyteckie Wilno na przełomie końca XVIII wieku i w pierw-
szych dekadach wieku XIX [6].

W 1781 roku, w efekcie reform zainicjowanych przez Komisję Edukacji Naro-
dowej, Akademię w Wilnie przemianowano na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W 1785 roku, mimo ogromnej szczupłości kadry akademickiej, utwo-
rzono dwa wydziały: moralny oraz fizyczny, do którego należały m.in. nauki medycz-
ne. W 1796 roku Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego przemianowano na 
Szkołę Główną Wileńską. Później, na krótki czas, uczelnia straciła status szkoły wyż-
szej, stając się Powszechną Szkołą Wileńską. W 1803 roku, dzięki osobistym zabiegom 
księcia Adama J. Czartoryskiego, cesarz Aleksander I podpisał dekret o utworzeniu 
Cesarskiego Uniwersytetu w Wilnie (CUW). Uroczyste otwarcie uniwersytetu nastąpi-
ło 9 września 1803 roku. Wśród czterech powstałych wydziałów wydzielono odrębny 
wydział lekarski. Uniwersytet uzyskał wówczas znaczną autonomię, a w następnych 
latach stał się również najznamienitszą i największą uczelnią nie tylko na ziemiach 
Rzeczpospolitej zaboru rosyjskiego, ale też w całej Rosji [7].
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Pod koniec XVIII wieku medycyna była na Wileńszczyźnie jeszcze w powijakach. 
Całej Litwie doskwierał ogromny brak lekarzy, a poziom tych, którzy praktykowali, 
pozostawał wiele do życzenia. Miejscowi lekarze nie cieszyli się zresztą zaufaniem 
społecznym. Zajmowali się wyłącznie praktyką nie interesując się postępem i nauką. 
Paradoksalnie, jeśli lekarze posiadali jakąś literaturę medyczną w domach, co było 
rzadkością, to ukrywali się z tym, aby nie wyjść na takich, co dopiero uczą się medy-
cyny [8].

Brak wyższej uczelni lekarskiej na Wileńszczyźnie, a co za tym idzie, również brak 
polskich sił lekarskich wśród wykładowców medycyny utrudniał rozwój życia nauko-
wego i rozwój tej dziedziny na Litwie. Pierwsze zmiany nastąpiły po 1795 roku, kiedy 
w ramach wydziału fizycznego Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego roz-
poczęło się prawdziwe kształcenie lekarzy. Można by rzec, że August Becu był jednym 
z pierwszych medycznych owoców wydanych przez wileńską uczelnię [9].

Zasadnicze zmiany nastąpiły jednak dopiero po utworzeniu Cesarskiego Uniwersy-
tetu Wileńskiego i otwarciu wydziału lekarskiego. Z zagranicy zaczęto ściągać uzna-
nych naukowców, a jednocześnie postawiono na dynamiczny rozwój własnych kadr. 
Po reformie wileńskiej uczelni powstała konieczność założenia kliniki. Ponieważ ża-
den z czterech szpitali nie nadawał się do tego celu, zakupiono nowy budynek, którego 
część przeznaczono na uniwersytecką klinikę terapeutyczną (pierwsza klinika chorób 
wewnętrznych na Litwie). Jej twórcą był słynny wówczas w Europie niemiecki lekarz 
Jan Piotr Frank, o którego względy zabiegał sam Napoleon Bonaparte i który później 
został nadwornym lekarzem Cara Rosji Aleksandra I. Schedę po nim przejął zaś jego 
syn Józef Frank (1771-1842), wieloletni filar nauk medycznych Uniwersytetu Wileń-
skiego [10].

Frankowie zostali ściągnięci do Wilna z Wiednia (gdzie Jan w owym czasie kiero-
wał tamtejszym Szpitalem Głównym) w 1804 roku przez radę wileńskiego uniwersy-
tetu, przy wsparciu dworu carskiego w Petersburgu. Wilno nie było dla nich zresztą 
miejscem zupełnie anonimowym. Dzięki prężnie rozwijającemu się uniwersytetowi 
i życiu kulturalnemu nazywano je w Europie „Atenami Północy”. Starszy z Franków 
był już od 1803 roku członkiem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Jego syn, wy-
kształcony na uniwersytetach w Pawii (gdzie zresztą miał również możność wykładać) 
i Getyndze, odziedziczył po ojcu nie tylko pasję lekarską, ale też podróżniczą. Józef był 
postacią nietuzinkową. Starannie wykształcony humanistycznie i muzycznie, wspania-
ły erudyta o ciętym dowcipie, bywalec salonów, żonaty ze śpiewaczką operową, po-
zornie bardziej pasował do postaci bon vivanta niż naukowca. Zresztą bardzo szybko 
wtopił się w wileńskie salony stając się centralną postacią życia intelektualnego Wilna, 
w którym spędził 20 lat, osiągając – przynajmniej na Litwie – sławę nie mniejszą niż 
ojciec [11]. 

Starszy z Franków przebywał wprawdzie na Litwie jedynie 10 miesięcy, ale i tak 
zdążył odcisnąć piętno na tamtejszym uniwersytecie. Prócz założenia kliniki zdążył 
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jeszcze na wzór uczelni zachodnich zreformować wydział lekarski Cesarskiego Uni-
wersytetu Wileńskiego. W 1805 roku został odwołany do Petersburga, aby objąć sta-
nowisko lekarza nadwornego cara Aleksandra I, oraz rektora Petersburskiej Akademii 
Medyko-Chirurgicznej. Jego syn natomiast pozostał w Wilnie, gdzie był najpierw pro-
fesorem patologii, a od 1805 roku profesorem chorób wewnętrznych i terapii szczegó-
łowej. Przejął też po ojcu kierowanie kliniką oraz renomę wiodącej postaci w środowi-
sku lekarskim Litwy [12].

Budowana przez Józefa Franka klinika uniwersytecka na fundamentach postawio-
nych od zera przez jego ojca, w krótkim czasie osiągnęła poziom europejski. To pod 
bokiem i nieco w cieniu Józefa Franka rozwijał się talent naukowy i lekarski Augusta 
Becu. Obaj profesorowie mieli duże ambicje własne i rywalizowali ze sobą. Frank 
osobiście nie przepadał za Becu, choć bywał w jego domu, w słynnym salonie prowa-
dzonym w Wilnie przez drugą żonę Augusta, Salomeę. Mimo niezbyt bliskich relacji, 
obaj podejmowali wspólne inicjatywy, dzięki którym wileńskie środowisko medyczne 
uzyskało w kolejnych latach zasłużoną sławę i renomę. W 1805 roku za sprawą Becu 
i Franka powstało pierwsze polskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, którego zresztą 
August Becu w 1811 roku został prezesem. W roku 1805 Becu został również człon-
kiem korespondentem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Z kolei w 1806 
roku Józef Frank zorganizował bezpłatną pomoc medyczną dla ubogich, a w 1808 roku 
założył pierwsze prawdziwe pismo medyczne na Wileńszczyźnie „Acta Instituti Clinici 
Caesareae Universitatis Vilensis”, w którym umieszczał materiały badawcze z praktyki 
w klinice (w latach 1808-1812 wydano łącznie 6 tomów tego naukowego czasopisma 
po łacinie) [13].

Warto podkreślić, iż w Wilnie nie wychodziło dotąd żadne czasopismo lekarskie. 
Lokalnie środowisko medyczne nie odczuwało takiej potrzeby. Rzadko sprowadzano 
też jakiekolwiek książki z zagranicy, a brylował w tym właśnie Becu. Prace naukowe 
publikowano w zagranicznych pismach medycznych, w tym zwłaszcza w „Medicini-
sch-Chirurgische Zeitung” w Salzburgu oraz zwykłych czasopismach wychodzących 
na Wileńszczyźnie, co było swego rodzaju ciekawostką, odbieraną niejednokrotnie 
również jako rodzaj fanaberii. Tak naprawdę dopiero Towarzystwo Lekarskie scemen-
towało i ożywiło ruch naukowy wśród lekarzy. Pierwsze pismo o profilu bardziej po-
pularno-naukowym, aniżeli naukowym, tj. „Dziennik Wileński”, ze swoim odrębnym 
działem medycznym, powstało w Wilnie dopiero w 1805 roku. Tu zresztą opublikował 
August Becu w 1815 roku rozprawę „Higiena dla panien na pensjach” [14].

Profesor miał ogromne zasługi nie tylko dla naukowego środowiska Wilna, ale 
przede wszystkim dla rozwoju medycyny stosowanej na Litwie. To nie dorobek aka-
demicki, naukowy, czy organizatorski, stanowi o jego rzeczywistych dokonaniach dla 
społeczeństwa Wileńszczyzny, choć bez talentu i pasji naukowej nie byłyby one moż-
liwe. Problemem na Wileńszczyźnie w owych czasach był m.in. katastrofalny poziom 
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higieny, który miał wpływ na rozwój wielu chorób. To Becu jako pierwszy zajmował 
się powszechnymi problemami higieny osobistej. Dążył uparcie, zarówno przez swoje 
prace badawcze jak i swego rodzaju działalność oświatową, do podniesienia świado-
mości tego problemu w lokalnym społeczeństwie [15].

Starając się być na bieżąco z osiągnięciami medycyny światowej, zajął się rów-
nież naukowo najnowszymi metodami walki z ospą, która była również poważnym 
problemem na Wileńszczyźnie, szczególnie wśród ludności żydowskiej. August inte-
resował się pionierskimi pracami angielskiego lekarza i naukowca Edwarda Jennera, 
który w 1796 roku odkrył szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, na bazie materiału 
z ospy krowianki. Jenner swoją metodę opisał w 1798 roku w pracy pt. „Badania nad 
przyczynami i skutkami ospy krowiej”. Metoda ta stała się najskuteczniejszym środ-
kiem zwalczania ospy przez następne stulecia. W 1803 roku August Becu po zapozna-
niu się z nową metodą opublikował broszurę pt. „O wakcynie, czyli tak zwanej ospie 
krowiey”, a następnie sam, jako pierwszy na Litwie, zaczął tę metodę stosować i to on 
przyczynił się do rozpropagowania szczepień ochronnych przeciwko ospie na ziemiach 
litewskich [16].

Po kampanii napoleońskiej w 1812 roku, to w głównej mierze jego działania zapo-
biegły epidemii. Na polecenie feldmarszałka Michaiła Kutuzowa zajął się uprzątnię-
ciem około 40 tysięcy martwych zwłok żołnierzy na Wileńszczyźnie. Za swoją tyta-
niczną, niewdzięczną i niejednokrotnie budzącą odrazę społeczną pracę otrzymał Order 
Świętego Włodzimierza IV klasy (wzmianka o orderze znalazła się zresztą później na 
zachowanym do dziś kamieniu nagrobnym profesora). W swoich „Pamiętnikach” prof. 
Józef Frank pisał później z właściwym sobie humorem, że był to pierwszy przypadek 
uhonorowania lekarza za pochowanie tak wielu ludzi [17].

Wydawać by się zatem mogło, ze postać o takich zasługach i dokonaniach, nauko-
wiec który przyczynił się do rozkwitu „Akademii Północy”, lekarz, któremu zdrowie 
i życie zawdzięczało setki, a może tysiące mieszkańców Wileńszczyzny, powinien zło-
tymi zgłoskami zapisać się w naszej historii. Dlaczego zatem tak się nie stało? Jak do-
szło do tego, że skrzyżowały się drogi profesora Augusta Becu, Juliusza Słowackiego 
i Adama Mickiewicza? I dlaczego wreszcie został on zapamiętany jako uwieńczony 
w „Dziadach” zdrajca? Tu trzeba zajrzeć do życia osobistego Augusta Becu…

August Becu był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą małżonką, wywodzącą się ze 
spolszczonego niemieckiego rodu szlacheckiego – Pilar, miał dwie córki: Aleksandrę 
(1804-1832) i Hersylię (1806-1872). Po śmierci żony został sam z dwójką małoletnich 
dzieci [18].

W pewnym miejscu krzyżują się losy Becu i Słowackich. Salomea z Januszewskich 
Słowacka secundo voto Becu, matka Juliusza, urodziła się w 1792 roku w Krzemieńcu. 
W 1808 roku, w wieku zaledwie 16 lat, poślubiła o 19 lat starszego Euzebiusza Sło-
wackiego, literata i erudytę, nauczyciela wymowy w krzemienieckim gimnazjum. 4 
września 1809 roku na świat przyszedł przyszły wieszcz [19].



274 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Pani Salomea miała wyszukany smak literacki, swobodnie mówiła po francusku 
i czytała mnóstwo książek w tym języku. Była osobą niezwykle towarzyską i cenio-
ną. W krzemienieckim domu Słowackich panowała atmosfera uwielbienia twórczości 
klasycystycznej. Bywali tu miejscowi intelektualiści i artyści. Te obyczaje otwartego 
salonu intelektualnego pani Słowacka starała się następnie przenieść do Wilna, dokąd 
Słowaccy przenoszą się w 1811 roku w związku z objęciem posady profesora literatury 
polskiej przez Euzebiusza na tamtejszym uniwersytecie. W tętniącym życiem towa-
rzyskim Wilnie Słowaccy poznają tamtejszą lokalną elitę intelektualną, w tym m.in. 
Józefa Franka, z którym Euzebiusz się zaprzyjaźnił, a także Augusta Becu [20].

Becu od początku swojej pracy uniwersyteckiej mieszkał w samym centrum Wilna, 
w domu profesorów uniwersytetu przy ulicy Zamkowej. Zajmował tam zresztą dwa 
mieszkania. Początkowo mieszkał na pierwszym piętrze od frontu, bezpośrednio nad 
bramą wejściową, później zaś w lewej oficynie. Słowaccy mieszkali nieopodal, przy 
ulicy Wielkiej. Ulica Zamkowa, wraz z Wielką i Ostrobramską, biegnąc od Placu Ka-
tedralnego do Ostrej Bramy, łączyły główne instytucje miasta i stanowiły jego oś cen-
tralną, wokół której wyrosła w Europie wschodniej starówka. Zamkowa była tętniącym 
życiem dniem i nocą reprezentacyjnym duktem miasta. Było to prawdziwe centrum 
rozrywki i handlu, z licznymi restauracjami, sklepami i straganami. Tu mieszkała śmie-
tanka towarzyska Wileńszczyzny w pięknych, bogatych kamienicach piętrzących się 
po obu stronach ulicy. Tu też zaczynały się rozległe tereny Uniwersytetu Wileńskiego, 
w tym utworzony jeszcze w końcu XVIII wieku uniwersytecki ogród botaniczny [21].

Na zachowanych portretach z epoki  August Becu był blondynem o wysokim czole, 
lekko orlim nosie, wąskich ustach i łagodnym, inteligentnym, skupionym i nieco smut-
nym spojrzeniu. Wygląda na człowieka statecznego i poważnego. Bywając na salonie 
swojego uniwersyteckiego kolegi był zapewne pod wrażeniem panującej tam atmosfe-
ry oraz pani domu. Kobiety niezwykle inteligentnej i elokwentnej, nie tylko brylującej 
w towarzystwie, ale również osoby charyzmatycznej, ciepłej, życzliwej i opiekuńczej. 
Choć August miał już ugruntowaną renomę i nazwisko, pozostawał raczej na uboczu 
głównego nurtu towarzyskiego. Nie był duszą towarzystwa na miarę Józefa Franka, 
czy Euzebiusza Słowackiego. Daleko mu też było do ich swobody i erudycji [22].

W 1814 roku umiera Euzebiusz trawiony gruźlicą (ta sama choroba później dotknie 
również jego syna), a Salomea z dzieckiem wraca do rodzinnego Krzemieńca, gdzie 
w domu rodziców mieszka przez kolejne cztery lata [23].

Prawdopodobnie to troska o wychowanie córek, ale też fascynacja Salomeą Sło-
wacką była powodem powtórnego ożenku statecznego pana Becu [24]. W sierpniu 
1818 roku Becu przyjeżdża do Krzemieńca. Jeszcze w tym samym miesiącu August 
i Salomea biorą ślub, a kilka dni potem wszyscy troje, wraz z 9-letnim Juliuszem jadą 
do Wilna do mieszkania przy ulicy Zamkowej [25].

Lata 1818-1822 to prawdziwy okres sielankowego wręcz szczęścia dla całej rodzi-
ny. Pani Salomea znowu jest w swoim żywiole i pod okiem dumnego męża ponow-
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nie organizuje salon intelektualno-literacki, przewyższający jej poprzednie dokonania 
w tym względzie. W salonie państwa Becu bywa cała ówczesna śmietanka towarzyska 
– od wpływowych Rosjan, przez profesorów uniwersyteckich i możne polskie rody wi-
leńskie, skończywszy na literatach i studentach. Tu po raz pierwszy gościł w czerwcu 
1822 roku wprowadzony przez Antoniego Odyńca, Adam Mickiewicz. Paradoksalnie 
August, przyszły bohater III części „Dziadów”, w 1823 roku w salonie czytał gościom 
II część dramatu, choć jak żalił się po latach sam Mickiewicz, czynił to w taki sposób, 
że wzbudzał śmiech u wszystkich zgromadzonych. Mickiewicz, który był nota bene 
w latach 1815-1819 w okresie studenckim, mieszkał w Wilnie w tej samej kamienicy 
przy ulicy Wielkiej 22, w której w latach 1811-1814 mieszkali państwo Słowaccy. Nie 
darzył sympatią wyniosłego pana Becu, aczkolwiek miał wielki szacunek do Salomei 
[26].

Sam August, człowiek szalenie ambitny, prowadzący tryb życia karierowicza, był 
wówczas u szczytu swojej sławy oraz pozycji zawodowej i społecznej. Wilno rozkwi-
tało, zaś uniwersytet zyskał renomę międzynarodową. Pomimo, że oboje z Salomeą 
byli po wcześniejszych doświadczeniach małżeńskich z których mieli dzieci, stworzyli 
naprawdę kochającą się rodzinę, o którą pan domu dbał z całych swoich sił. Pomiędzy 
jego córkami, a zwłaszcza starszą Aleksandrą i młodym Juliuszem, związała się silna 
więź i przyjaźń, która przetrwała przez lata. Młodsza Hersylia wyszła z kolei później 
za mąż za brata Salomei i ukochanego wuja Juliusza, Teofila Januszewskiego. Rodzina 
Becu spędzała zwykle wakacje w pięknym majątku Mickuny na Wileńszczyźnie, praw-
dopodobnie należącym do rodu Pilarów, z którego wywodziła się pierwsza żona Augu-
sta. Później Juliusz Słowacki w listach do matki z ogromnym sentymentem wspomina 
swoje sielankowe dzieciństwo i chwile spędzone w Mickunach [27].

Profesor Becu, którego uwaga koncentrowała się na karierze, pracy naukowej oraz 
rodzinie, miał naturę racjonalisty i konformisty. Był lojalistą i cenił sobie spokój, z dużą 
niechęcią odnosząc się do wywrotowych i rewolucyjnych dążeń młodzieży wileńskiej 
do odzyskania niepodległości. Pomimo to w jego otwartym domu często bywali pa-
triotycznie i radykalnie usposobieni studenci i absolwenci CUW, w tym m.in. Adam 
Mickiewicz, bynajmniej nie gardząc gościną carskiego profesora [28]. 

Dorastający, wrażliwy, bujający w obłokach, romantyczny i buntujący się Juliusz, 
ku niezadowoleniu swojego ojczyma, był pod wielkim wrażeniem starszych kolegów, 
w tym przede wszystkim Adama Mickiewicza. Choć był gimnazjalistą, również uczest-
niczył w działalności spiskowej, z pogardą patrząc na ugodową postawę Augusta. Ich 
relacje w owym czasie z pewnością nie były łatwe. Nie mniej jednak śmierć Augusta 
w 1824 roku bardzo wstrząsnęła 15-letnim chłopcem. Kilka miesięcy później Juliusz 
napisał najwcześniejszy z jego zachowanych utworów, wiersz pt. „Księżyc”, w którym 
pisał o ojczymie „Co uwielbiam za życia, opłakan po zgonie”. Wydaje się to jedno-
znacznie wskazywać, iż August prawdziwie potrafił zastąpić mu ojca i zapewnić szczę-
śliwe dzieciństwo [29].
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Pod koniec 1822 roku Becu znużony wieloletnią, ciężką pracą na uniwersytecie 
i w szpitalu rozpoczął zabiegi w radzie Uniwersytetu o przyznanie mu tytułu profesora 
wysłużonego i emerytury. Nie uzyskał jednak odpowiedzi, ponieważ wkrótce rozpo-
częło się śledztwo w sprawie Towarzystwa Filomatów i Zgromadzenia Filaretów, a po-
dejrzenia padły również na kadrę uniwersytecką. Becu w sprawie emerytury próbował 
interweniować u wszechmocnego senatora Nikołaja Nowosilcowa, którego znał oso-
biście (późniejsze doniesienia o przyjaźni obu panów wydają się jednak powiedziane 
mocno na wyrost), odwiedzając go w tej sprawie kilkakrotnie. Nic jednak nie wskórał, 
oprócz tego, że młodzież uniwersytecka w obliczu toczącego się śledztwa oraz widząc 
wizyty profesora u senatora zaczęła poszeptywać o knowaniach lojalisty Becu z Nowo-
silcowem i o domniemanej zdradzie [30].

W nocy z 23 na 24 października 1823 roku uwięziono Adama Mickiewicza i jego 
kolegów. Rodzina Becu znalazła się w niezręcznej sytuacji, gdyż z jednej strony wśród 
aresztowanych byli bywalcy ich salonu, z drugiej strony państwo Becu prezentowali 
postawę zachowawczą i pozostawali w dobrych relacjach z rosyjską elitą Wilna, w tym 
z głównym prześladowcą młodzieży - Nowosilcowem. 

Sytuacja Augusta była nie do pozazdroszczenia. Jego starania o emeryturę spełzły 
na niczym, jego pozycja i dorobek życia były mocno zagrożone. W kręgu podejrzeń 
o udział w tajnych organizacjach znalazł się również jego pasierb. Prawdopodobnie to, 
że represje w 1823 roku ominęły Słowackiego będącego wówczas w V klasie gimna-
zjum było dużą zasługą profesora, który wykorzystał swoją osobistą znajomość z No-
wosilcowem by chronić Juliusza. W Wilnie natomiast dalej krążyły pogłoski o zdradzie 
Becu. 

W sierpniu 1824 zapadł wyrok w procesie Filomatów i Filaretów, w tym wyrok ska-
zujący Mickiewicza, na mocy którego zostali oni wydaleni z polskiej guberni i zesłani 
w głąb Rosji. Wielu wykładowców straciło pracę. August zachował posadę, co tylko 
wzmocniło podejrzenia o jego zdradę. Był jednak u kresu sił [31].

7 września, a według ówczesnej miary kalendarza 26 sierpnia 1824 roku, wczesnym 
popołudniem nad Wilnem rozpętała się burza. Około godziny 14:00 Hersylia Becu, 
córka profesora w pośpiechu zamyka okna (według innej wersji zapomniano je za-
mknąć przed burzą). Po wileńskiej starówce przetacza się piorun kulisty i nagle wpada 
do mieszkania przy ulicy Zamkowej, wybijając szybę i raniąc odłamkiem przerażoną 
dziewczynę. Zmęczony profesor Becu pozwolił sobie na chwilę drzemki w swoim ga-
binecie. Z twarzą nakrytą niewielką chusteczką przeciw natrętnym muchom, spoczywa 
na niewielkiej kozetce. Obok na stoliku leżą otwarte szkatuły z licznymi metalowymi 
narzędziami. W niedomkniętej szufladzie leży kilka srebrnych rubli. Profesor ginie od 
porażenia. Energia jest tak wielka, że nawet ruble w szufladzie uległy stopieniu. Póź-
niej w „Przechadzkach po Wilnie” Adam Kirkor pisał o tej tragedii, która wywołała 
niemałą sensację w mieście, że profesora próbowano wszelkimi znanymi wówczas 
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sposobami ratować: „zakopywano w ziemi, nacierano, chciano krew puszczać, lecz na 
próżno, cios był śmiertelny” [32].

Dokładna data pogrzebu profesora nie jest znana. Pochowano go na wileńskiej Ros-
sie. Jego zachowany do dziś pomnik to ogromny głaz z różowego granitu, zwieńczony 
krzyżem metalowym. Widnieje na nim data śmierci Augusta – 26 sierpnia, według 
obowiązującego wówczas kalendarza juliańskiego. W 2009 roku, dla uczczenia „Roku 
Słowackiego”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami podjęło się restauracji nagrobków 
związanych z rodziną Juliusza Słowackiego. Odrestaurowano nagrobek matki Salomei 
na Cmentarzu Tunickim w Krzemieńcu oraz nagrobki ojca i ojczyma na wileńskiej 
Rossie. 

Okoliczności śmierci profesora tym bardziej sprawiły, że wielu uważało to za karę 
boską i długo jeszcze mówiono, iż kolaborował z Nowosilcowem.

Rok 1824 był też rokiem początku końca „Akademii Północy”. Po aresztowaniach 
filomacko-filareckich i licznych zwolnieniach kadry akademickiej, kwitnący uniwer-
sytet nie odzyskał już względów władz rosyjskich i zaczął chylić się ku upadkowi. 
Kolejni dwaj rektorzy, w tym ostatni rektor CUW słynący z serwilizmu i również opie-
wany w „Dziadach” z nazwiska - profesor Wacław Pelikan, znany wileński chirurg, nie 
zdołali podnieść uczelni z upadku. Po powstaniu listopadowym car Mikołaj I ukazem 
z dnia 1 maja 1832 nakazał zamknąć uniwersytet. Wydział medyczny został przekształ-
cony w Akademię Medyko-Chirurgiczną. Profesor Pelikan po upadku CUW wyjechał 
do Petersburga, gdzie objął w 1833 roku katedrę anatomii na tamtejszym uniwersytecie. 

Działalność naukowa i praktyka lekarska Augusta Becu przypadła na lata naj-
większego rozkwitu naukowego Wilna, na czas kiedy na Wileńszczyźnie tworzyły się 
fundamenty nowożytnej medycyny, w budowie których miał trudny do przecenienia 
udział. Jego tragiczna śmierć zbiegła się natomiast w czasie ze schyłkiem „Akademii 
Północnej” [33].

Tak jednoznacznie negatywna rola, jaką przypisał Mickiewicz na bazie swoich 
osobistych urazów i uprzedzeń Augustowi Becu w „Dziadach” z pewnością nie była 
zgodna z prawdą. Mimo wszystkich niejasności dotyczących zachowania profesora w 
okresie 1823-1824, August Becu jest niewątpliwie postacią godną lepszej pamięci. Po-
dobnie jak wielu innych lekarzy i wykładowców Cesarskiego Uniwersytetu w Wilnie.
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KSIążKI z zAKReSu MeDyCyNy WyDANe Do 1945 RoKu 
W KoSzAlIńSKICH BIBlIoteKACH, INStytuCjACH 

KULTURaLNYCH I NaUKOWYCH

Abstract

This article describes medical books published until 1945 and stored in various cultural centres and 
libraries of the city of Koszalin. The oldest and most interesting of them are German prints, which are 
the source material for researches the history of the development of medicine in Koszalin and the Middle 
Pomerania.

Streszczenie

Artykuł opisuje książki medyczne wydane do 1945r. przechowywane w różnych instytucjach kultury 
i bibliotekach miasta Koszalina. Najstarsze i najciekawsze z nich to druki niemieckie, które stanowią ma-
teriał źródłowy do badań historii rozwoju medycyny w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym.

Pierwsze historyczne wzmianki o wsi Cossalitz (Koszalin) pojawiają się w 1214 r. 
w dokumencie wystawionym przez księcia zachodniopomorskiego Bogusława II. 23 
maja 1266 r. Koszalin otrzymuje z rąk biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen 
prawa miejskie.

Leon Konieczny, autor monografii na temat opieki medycznej w Koszalinie do 
1945 r. opisuje, że „pierwsze zorganizowane formy pomocy społecznej i medycznej 
pojawiły się w średniowiecznym Koszalinie już w pierwszych dziesięcioleciach po za-
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łożeniu miasta”1. Najstarszym w Koszalinie szpitalem (przytułkiem) był szpital Świę-
tego Ducha ”który służył przede wszystkim chorym i starcom zamieszkałym w obrębie 
miasta, a dwa pozostałe mieszkańcom przedmieść i wsi podmiejskich a także przy-
jezdnym”2. Wszystkie trzy szpitale (przytułki) po wielu modernizacjach przetrwały do 
XVIII stulecia i popadły w ruinę po wielkim pożarze w Koszalinie w 1718 r. Począt-
kowo mieszkańcy miasta nie mieli zapewnionej opieki lekarza z uniwersyteckim wy-
kształceniem. Szukali więc pomocy u balwierzy, cyrulików, aptekarzy i łaziebników, 
to znaczy u osób zajmujących się leczeniem ran, nakładaniem opatrunków, upustem 
krwi, stawianiem baniek i pomocą akuszeryjną. W Koszalinie od XVI wieku istniała 
co najmniej jedna łaźnia publiczna zarządzana przez Radę Miejską .

Pierwszym znanym z nazwiska lekarzem urodzonym i pracującym w Koszalinie był 
Adam Ruback żyjący w latach 1586 – 1638, lekarz przyboczny dwóch koszalińskich 
książąt - biskupów: Ulryka i Bogusława XIV. Pierwszym lekarzem zatrudnionym przez 
Radę Miasta był dr med. Krzysztof Fryderyk Ruel, który funkcję „fizyka miejskiego” 
(tj. lekarza) pełnił w latach 1682-1718 jednocześnie będąc senatorem, a następnie bur-
mistrzem. 

W kolejnych latach obok lekarzy zatrudnianych przez Radę Miejską pojawiają się 
inni lekarze, felczerzy (cyrulicy, chirurdzy), położne, którzy opiekują się mieszkańca-
mi Koszalina

„W roku 1831 było już w Koszalinie 5 lekarzy, a w roku 1836 sześciu. W ciągu 
wieku XIX liczba powoli się zwiększała, aby osiągnąć stan 10-12 lekarzy na początku 
XX wieku.”3 Ożywienie gospodarcze i postęp w różnych dziedzinach życia na przeło-
mie XIX i XX wieku przyczyniły się do wybudowania w Koszalinie nowego szpitala. 
Stary szpital miejski „przypominał bardziej przytułek aniżeli szpital z prawdziwego 
zdarzenia, zarówno z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych, jak i z powo-
du słabego wyposażenia jak i obsady.”4 Nowy powiatowy szpital ze 100 łóżkami pod 
zarządem zgromadzenia diakonis „Salem” rozpoczął działalność w 1913 roku. „Nie-
wiele tygodni później trzeba było dostawić łóżk ...szpital miał odtąd stałe obciążenie 
120 łóżek. Zapotrzebowanie było tak duże, że rychło trzeba było myśleć o rozbudowie 
szpitala”5. Dokonano tego w latach 1930 – 1932, kiedy to dobudowano południowe 
skrzydło szpitalne. Nowy szpital w dość krótkim czasie zyskał uznanie. Sławę swoją 
zawdzięczał wysokiemu poziomowi lecznictwa co było zasługą lekarza naczelnego 
szpitala dr. med. Waltera Rohiedera, który pełnił tę funkcje do 1944 r.

1Leon Konieczny: Tropy medyczne w dziejach miasta Koszalina. Koszalin 2003 s. 32
2Tamże, s. 33
3Tamże, s. 64
4Tamże, s. 108
5Tamże, s. 109



282 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Wysoki poziom organizacji i pielęgniarstwa szpital zawdzięczał zespołowi sióstr 
diakonis ze zgromadzenia Salem pod kierunkiem s. Berty von Massow. Po zakończe-
niu II wojny światowej w zniszczonym i wyludnionym mieście zaczyna powoli na 
nowo organizować się życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Powoli tworzy się 
i organizuje również lecznictwo w Koszalinie. 

„W roku 1945 wraz z zagładą miasta, skończył się czas umownie określany jako 
czas dawnego Koszalina, trwający blisko 700 lat. Miasto, które na przestrzeni swoich 
dziejów tyle razy ulegało zniszczeniu i wyludnieniu, wskutek wojen, zarazy i pożarów 
powstawało na nowo do życia odrodziło się i tym razem- żyje nadal, tyle, że w zupełnie 
zmienionej postaci, jako miasto czysto polskie.”6 

Książka medyczna towarzyszyła medycynie od zarania dziejów. Już w starożytnym 
Egipcie na zwojach papirusowych zapisywano jak zapobiegać chorobom, leczyć rany 
odniesione w czasie polowań lub bitew, jakich składników używać do sporządzania 
leków. Na przykład w egipskim papirusie zwanym papirusem Ebersa można znaleźć 
opisy metod leczenia, oraz setki przepisów na sporządzanie leków z różnych surow-
ców. Dziedzictwo medycyny egipskiej przejęli starożytni Grecy, a potem Rzymianie. 
Wszystkie te wiadomości dotyczące zachowania zdrowia i sprawności fizycznej pod-
sumował i usystematyzował w V wieku p.n.e. Hipokrates pisząc Corpus Hippocra-
ticum Dzieło prawdopodobnie składało się 59 traktatów podzielonych na 72 księgi 
i poruszało takie zagadnienia jak: anatomia, fizjologia, patologia ogólna, diagnoza, le-
czenie, chirurgia. Ważna część Corpus Hippocraticum poświęcona była postępowaniu 
lekarskiemu i etyce. Tutaj znajduje się również tekst przysięgi lekarskiej. Od stuleci 
w wersji oryginalnej lub poprawionej, przysięgę Hipokratesa składają wszyscy absol-
wenci studiów medycznych na całym świecie. 

Aulus Cornelius Celsus żyjący w latach 53 przed do 7 roku po nar. Chrystusa, rzym-
ski uczony stworzył kompilację wiedzy z różnych dziedzin. Dzieło pod tytułem „Ar-
tes”(Sztuki) miało charakter encyklopedyczny. Osiem ksiąg tego dzieła, zatytułowane 
”De medicina” poświęcone było ówczesnej medycynie i stanowiło klasyczny podręcz-
nik, który służył studentom medycyny aż do XVIII wieku. 

Drugim uczonym rzymskim świata antycznego, który miał duży wpływ na rozwój 
medycyny był Claudius Galen, pochodzący z Pergamonu Grek żyjący około 129-201 
roku. Jego pisma stanowiły niekwestionowany autorytet przez półtora tysiąca lat. Po 
upadku świata antycznego nauki medyczne znalazły schronienie w Kościele. Odrodze-
nie sztuki leczenia dokonało się w klasztorach reguły benedyktyńskiej. Reguła ta na-
kazywała zakonnikom 8 godzin pracy. Podczas godzin pracy wykształceni zakonnicy 
mieli obowiązek studiowania łacińskich przekładów jak i ich kopiowania. W średnio-
wiecznych skryptoriach anonimowi kopiści przepisywali nie tylko medyczne rękopisy, 
ale to właśnie dzięki ich pracy osiągnięcia medyczne świata antycznego przetrwały 

6 Tamże, s. 157



283Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

J.W.Held 
„O kąpielisku morskim w Kołobrzegu …”

do czasu, kiedy to potomni mogli tę 
wiedzę wykorzystać. O wydawnic-
twach medycznych znajdujących się 
w dawnym Koszalinie wiemy nie-
wiele. Na pewno książki z dziedziny 
medycyny znajdowały się w biblio-
tece fundacji rodziny Schwederów, 
założonej i działającej w Koszalinie 
w XVIII wieku. Wspomina o tym 
Leon Konieczny w swojej książce 
„Tropy medyczne w dziejach miasta 
Koszalina”7.Trudno, z braku źródeł 
ustalić, czy przy nowo wybudowa-
nym szpitalu, lub w księgozbiorach 
prywatnych lekarzy pracujących 
w przedwojennym Koszalinie były 
gromadzone książki medyczne. 

Po zakończeniu działań 
wojennych w 1945 r. w zniszczonym 
Koszalinie zaczyna organizować się 
życie od nowa. W celu ratowania 
książek ocalałych z pożogi wojennej 
zostaje powołana do życia Komisja 
Opieki nad książkami, której zadani-
em było zebranie i zabezpieczenie 
książek, czasopism i ich ewidencja. 

Po segregacji tylko nieliczną część wydawnictw zabezpieczono w różnych placówkach 
naukowych i kulturalnych Koszalina, pozostała zaś część zasiliła zbiory bibliotek nau-
kowych w Szczecinie, Gdańsku Toruniu i Krakowie.

Obecnie w Koszalinie, w różnych instytucjach kultury i nauki, zgromadzone są 32 
pozycje z dziedziny medycyny, wydane do 1945 r. Książki te, to nie tylko tak zwane 
„Pomorzana” to znaczy druki niemieckie, które trafiły do poszczególnych placówek 
po zakończeniu II wojny światowej, ale również wydawnictwa otrzymane w darze czy 
nabyte w drodze zakupu.

Koszalińska Biblioteka Publiczna przechowuje w swoich zbiorach 11 publikacji me-
dycznych wydanych w latach 1800 – 1945. Książki te można podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza to druki niemieckie, druga to polskie biografie, pamiętniki i wspomnienia 
lekarzy. Najstarszym wydawnictwem medycznym w Koszalińskiej Bibliotece Public-

7Tamże, s. 63
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znej jest wydana w języku niemieckim przez Johanna Wilhelma Schmidta w Berlinie 
w 1804 roku, książka Hansa Heinricha Ludwiga von Held „Über das Meerbad bei 
Colberg und die beste und wohlfeilste Art sich desselben mit Nutzen zu bedienen” 
(O kąpielisku morskim w Kołobrzegu i o najlepszym sposobie posługiwania się nim 
z pożytkiem). Na 97 stronach autor opisuje zbawienny wpływ kąpieli morskich na zd-
rowie człowieka. Zaleca kąpiel bez względu na pogodę 2 razy dziennie w godzinach 5-6 
rano i wieczorem. Kąpiel polegała na zanurzeniu całego ciała, wraz z głową a następnie 
nacieraniu piaskiem. Aby kuracja była bardziej skuteczna autor zaleca popołudniową 
drzemkę i szklaneczkę wina do posiłku „Jest to książka napisana z wielkim entuz-
jazmem i wiarą w lecznicze możliwości Kołobrzegu”8

Z 1887 r. pochodzi kolejna pozycja z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego. Jest 
nią książka zatytułowana „Am Dünenstrand der Ostsee. Skizzen und Erinnerungen aus 
den Ostseebädern” (Na piaszczystych plażach Bałtyku. Szkice i wspomnienia z kur-
ortów Morza Bałtyckiego), napisana przez Adolfa Kohut i wydana w Berlinie przez 
wydawnictwo Verlag von J.L.B. Laverrenz w ramach serii „Europäische Wanderun-
gen” (Europejskie wędrówki). Składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana „Die 

8Tamże, s.98

Adolf Kohut „Szkice i wspomnienia z kurortów morza Bałtyckiego”
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Seebäder Pommerns (Kurorty Pomorza) opisuje i zachwala miejscowości położone 
na ówczesnym niemieckim Pomorzu Wschodnim. Druga część zatytułowana „Rügen 
und seine Seebäder” (Rugia i jej nadmorskie kurorty), opisuje niemieckie kąpieliska 
położone na wyspach Rugia, Uznam, Wolin oraz na trasie w kierunku Kołobrzegu.

Inne książki z dziedziny balneologii, znajdujące się w Koszalińskiej Bibliotece Pu-
blicznej to: wydana w 1912 r. „Luftkurort und Ostseebad Oliva”(Uzdrowiska i kąpiele 
w Bałtyku .Oliwa), „Die Deutschen Ostsee Bäder” (Niemieckie kurorty Morza Bał-
tyckiego) z 1913r. i nie posiadająca roku ani miejsca wydania pozycja „Bad Polzin. 
Moor und Mineralbad. in der Pommerschen Schweiz. Gründungsjahr des Bades 1688. 
Das Ganze Jahr hindurch Geöffnet“ (Kurort Połczyn. Kąpiele mineralne i borowinowe 
w Szwajcarii Pomorskiej. Rok założenia Kurortu 1688 . Czynne cały rok ). 

W 1928 roku wydawnictwo Bäder und Verkehrsverlag G. m. b.H. w Berlinie wydało 
zbiór referatów pod wspólnym tytułem „ Vorträge des III Lehrganges über Wohlfahrtsp-
flege in deutschen Kurorten unter besonderer Berücksichtigung der Heilwirkungen der 
deutschen Seebäder fur Ärzte und Sozialbeamte” (Wykład III szkolenia o korzyściach 
leczenia w niemieckich uzdrowiskach a w szczególności rozważania o leczniczych dzia-
łaniach w niemieckich kurortach skierowane do lekarzy i urzędników socjalnych), wy-
głoszonych na konferencji lekarzy i pracowników socjalnych w Kołobrzegu w dniach 
13 – 16 czerwca 1927 roku, Wykłady wygłosili między innymi lekarze pracujący w tym 
okresie w Kołobrzegu, Dr Walter Behrend i Otto Kalb.Na końcu książki umieszczono 
informację, że uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć katolicki szpital uzdrowi-
skowy i sanatorium dziecięce Siloah w Kołobrzegu. Jak również mogli pooddychać 
kołobrzeskim klimatem i sami przekonać się o jego leczniczych walorach.

Z tego samego roku,1928 pochodzi druk autorstwa E. Jendreyczyka „Der Balbierer 
zur Kolberger. Statuten und Willkuer-1598” (Balwierze w Kołobrzegu Statut i sprawy 
sporne-1598 ) wydany przez Kołobrzeskie Zrzeszenie Historyczne.

Jest to oryginalny tekst statutu cechu balwierzy, zatwierdzony przez Radę Miejską 
w dniu 29 Listopada 1598 roku. Druk zawiera zbiór przepisów regulujących codzienne 
życie cechu, wzajemne stosunki mistrzów i czeladników, sposób uzyskiwania stopnia 
mistrzowskiego. Statut zawiera też przepisy umożliwiające Radzie Miejskiej sprawo-
wanie kontroli nad działalnością cechu.

Literaturę medyczną w języku polskim wydaną przed 1945 rokiem reprezentują 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 4 pozycje. Pierwsza pochodzi z 1926 r. wydana 
w Toruniu, Nakładem Towarzystwa Naukowego, napisana przez Ludwika Antoniego 
Birkenmajera pod tytułem „Mikołaj Wodka z Kwidzyna zwany Abstemus: lekarz i astro-
nom Polski XV-go stulecia” W biografii możemy znaleźć między innymi informacje 
o wpływie Mikołaja Wodki na rozbudzenie zainteresowań Mikołaja Kopernika, który 
był jego uczniem.
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E. Jędreyczyk „Balwierze w Kołobrzegu. Statut i sprawy sporne1558”

Druga, to wspomnienia Wojciecha Jacobsona, Polak, który podczas I wojny świa-
towej był lekarzem armii niemieckiej. Swoje wspomnienia zatytułowane „Z Armią 
Klucka na Paryż: pamiętnik lekarza-Polaka” wydał własnym nakładem w Toruniu 
w 1934.

Trzecią książkę wydało Koło Miłośników Książki w Zamościu wraz z założycielem 
tego Koła dr. Zygmuntem Klukowskim w 1937 roku. Są to Kazimierza Łukaszewi-
cza „Wspomnienie starego lekarza: o czasach Powstania Listopadowego 1825-1835”. 
Czwarta pozycja to „Pamiętniki Lekarzy” z 1939 wydane w Warszawie przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych - ostatnie wydawnictwo z dziedziny medycyny wydane 
przed II wojną światową i znajdujące się w zbiorach Koszalińskiej Biblioteki Publicz-
nej. Pozycja ta jest pokłosiem konkursu zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych na pamiętnik lekarz ubezpieczeniowego. W książce liczącej 678 stron, 
umieszczono 10 najlepszych prac konkursowych, a przedmowę napisał sam Melchior 
Wańkowicz. Na końcu publikacji przytoczono recenzje, jakie na temat książki ukazały 
się w ówczesnej prasie. Oto przykład jednej z nich zamieszczonej w „Wiadomościach 
Literackich” „Jest to kopalnia faktów. Ale nie tylko faktów. Jest to niemal encyklopedia 
wiedzy o człowieku, jest to przejmująca nauka, jakimi nieraz dziwnymi i krętymi dro-
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K. Łukaszewicz „Wspomnienia starego lekarza”

gami posuwa się cywilizacja. Piękno, szczerość, uczciwość, choćby czasem z nieko-
rzyścią dla siebie, zapał choć często przepojony goryczą, ale zawsze niezłomny, duma 
pozwalająca przeciwstawić się głupim i zbrodniczym napaściom motłochu, zaciekła 
wytrwałość – oto cechy bohaterów tej imponującej swoją duchową wielkością książki. 
Pożeracze powieści zrezygnujcie raz jeden z narkotyku zmyślonej fabuły, weźcie tę 
żywą prawdę do ręki i przekonajcie się jak wstrząsające potrafi być życie”9

Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie w swoich zbiorach posiada 12 pozycji me-
dycznych, które ukazały się w latach 1906 – 1939. Są to polskie i niemieckie druki.
Najstarsza publikacja polska to „Wstęp do fizjologji i psychologji porównawczej” Ja-
cquesa Loeb, wydana nakładem Księgarni Naukowej w Warszawie w 1906 roku. Jest 
to przekład: Dr. Z. Szymanowskiego z wydania niemieckiego uzupełniony o wydanie 
angielskie, a słowo wstępne napisał Ad. Mahrburg .

9 Prasa o Pamiętnikach Lekarzy. W: Pamiętniki Lekarzy, Warszawa 1939
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„Pamiętniki Lekarzy”

Druga pozycja to wydany w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Krakowie w 1931 
roku „Zarys Anatomji Artystycznej” napisany przez Dr Ludwika Sobieszczańskiego. 
Słowo wstępne napisał Józef Mehoffer. Książka zawiera 50 ilustracji .Autor w pierw-
szym rozdziale zatytułowanym „Pogląd Ogólny” napisał „Cóż anatomja ma wspólnego 
ze sztuką? Pozornie nic - zdawałoby się nawet, że każda z nich dąży w innym kierunku 
do innego celu, a jednak historja uczy, że rozwój sztuk pięknych idzie zwartym kro-
kiem z postępem anatomji i że proces oddziaływania tej ostatniej na sztukę powtarza 
się od wieków aż do dnia dzisiejszego. Bujny wiek renesansu i rzeźby francuskiej XIX-
go stulecia to czas największego rozwoju anatomji.”10

Trzecia pozycja ukazała się w 1933 roku. Jest nią „Ogólna Higjena Pracy” Autor-
stwa Kazimierza Karaffa-Korbutta, wydana przez Instytut Ubezpieczeń Społecznych 
w Krakowie. Autor, profesor higieny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie za-
znaczył w przedmowie, że treść książki starał się dostosować do działaczy praktycz-

10 L. Sobieszczański : Zarys anatomji artystycznej, Kraków 1931 s. 5
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L. Sobieszczański „Zarys anatomji artystycznej”

nych, a nie do badaczy naukowych i że najwięcej miejsca poświęcił na omówienie 
„szkodliwości pracy zawodowej”, gdyż zagadnienia te są najistotniejsze w ogólnej hi-
gienie pracy.

Również z 1933 roku pochodzi następna pozycja z dziedziny medycyny, przecho-
wywana w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Koszalinie. Jest nią drugie wydanie-
„Świata zmysłów” autorstwa Prof. Wolfganga Buddenbrock. Tłumaczenia dokonał 
profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Jan Dembowski, a książka ukazała 
się nakładem wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski w Warszawie w ramach cyklu 
„Biblioteka Wiedzy” Ostatnia pozycja w języku polskim to ”Zagadnienia seksuali-
zmu dziecka i młodzieży szkolnej: biologja psychologja pedagogika” autorstwa Alberta 
Dryjskiego. Wydana w 1934 roku w Warszawie nakładem Naszej Księgarni. Książka 
ukazała się w serii Bibljoteka

Dzieł Pedagogicznych. Autor, z wykształcenia psycholog, należący do prekurso-
rów edukacji seksualnej w Polsce, w okresie międzywojennym napisał ten podręcznik 
z myślą o nauczycielach i wychowawcach. 

Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie posiada w swoich zbiorach również 7 wy-
dawnictw medycznych w języku niemieckim. Pierwsza wydana w 1920 roku w Jenie 
przez wydawnictwo G. Fischer „Lehrbuch der Kinderheilkunde”(Podręcznik Pediatrii) 
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Archiwum kliniki chirurgicznej

autor E. Feer. Druga wydana w 1927 w Berlinie przez wydawnictwo Julius Springer 
„Verhandlugen der deutschen Gesellschaft fur Chirurgie: einudfünfzigste Tagung 20-
23 April 1927. (Pamiętniki Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego :pięćdziesiąta 
pierwsza sesja 20-23 Kwiecień 1927 ).Trzecia wydana w 1931 roku w Berlinie również 
przez wydawnictwo Julius Springer „Archiv für Klinische Chirurgie: Kongressorgan 
der deutschen Gesellschaft für Chirurgie” (Archiwum Kliniki Chirurgicznej: Kongres 
Niemieckiego Towrzystwa Chirurgicznego). 

Czwarta wydana w1933r. w Stuttgarcie przez wydawnictwo Kosmos Gerharda Ven-
zmera „ Regier des Stoffwechsels :Hormone und Innere Sekretion” (Regulator metabo-
lizmu: Hormony i gruczoły wydzielenia wewnętrznego). Piąta - wydana w 1938 w Lip-
sku przez wydawnictwo Georg Thieme Jest to 12 poprawione i rozszerzone wydanie 
„Krankenpflegelehrbuch”( Podręcznik opieki nad chorymi). Dwie ostatnie pozycje to 
wydane w Berlinie w 1939 roku przez wydawnictwo Julius Springer dwa tomy „Lehr-
buch der Inneren Medizin „ (Podręcznik Chorób Wewnętrznych). 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie posiada w swoich 
zbiorach 4 pozycje medyczne wydane w latach 1920 – 1936. Są to trzy druki nie-
mieckie i jeden polski, omawiające zagadnienia medycyny pastoralnej. Podręczniki 
te poruszają sprawy ważne w pracy duszpasterskiej, dotyczące ludzkiej płciowości, 
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Psychologia Psychiatria Psychoterapia

miłości, małżeństwa, rodziny, rozrodczości, a także wybranych zagadnień psychopato-
logii i troski o zdrowie psychiczne, zagadnień kontaktu z chorym, niepełnosprawnym 
i umierającym człowiekiem oraz higieny ogólnej.

Najstarsza pozycja to wydana w 1920 r. w Paderborn, w drukarni Verlag der Boni-
facius „Pastoral Medizin” (Medycyna Pastoralna} napisana przez Dr. C. Capellmanna, 
opublikowana przez dr. W. Bergmanna. Jest to 18 poprawione i uzupełnione wydanie.

Ta sama oficyna wydawnicza, Verlag der Bonifacius była wydawcą kolejnej książki 
zatytułowanej „Psychologie, Psychopathologie, Psychotherapie” (Psychologia, Psy-
chiatria Psychoterapia) w ramach serii „Grundriss der Pastoral-Medizin” (Zarys pod-
staw medycyny pastoralnej) pod redakcją Dr Med. Alberta Niedermeyera. 

Kolejną pozycją jest książka Alberta Sleumera „Das organische Leben. Bd.1”(Ży-
cie organiczne cz.1). Wydawnictwo to ukazało się w ramach serii „Die Moral in ihren 
Beziehungen zur Medizin und Hygiene (Moralność w zachowaniach z medycyny i hi-
gieny) dr med. Georg Surbled. Pozycję tą wydała drukarnia Verlag von Franz Borg-
meyer w Hildesheim prawdopodobnie w 1923 roku, gdyż w książce nie podano roku 
wydania. „Medycyna pastoralna oraz podstawy higjeny codziennego życia w stosunku 
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do duszpasterza parafji” Pawła Gantkowskiego to ostatnia pozycja medyczna wyda-
na do 1945r i znajdująca się w zbiorach biblioteki seminarium. Książka ukazała się 
w 1927 roku wydana przez Księgarnię Św. Wojciecha w Poznaniu. W przedmowie 
autor informuje, że w książce tej szerzej omówił sprawy higieny życia codziennego 
„ aby kapłan jako inteligent, współdziałał z wszytkiemi innemi sferami inteligencji 
w kierunku zapobiegania chorobom jako klęskom społecznym i przyczyniania się do 
podnoszenia fizycznej tężyzny narodu”11. Archiwum Państwowe w Koszalinie w swo-
ich zbiorach przechowuje 4 dokumenty wydane przed 1945 r. Trzy z nich to raporty 
o stanie zdrowia społeczeństwa, a czwarty to pozycja omawiająca walory Połczyna 
Zdroju jako uzdrowiska.

Z roku 1883 pochodzi wydany w drukarni Rudolfa Knoblocha w Kołobrzegu rocz-
ny raport sporządzony przez lekarza rządowego doktora Freiherrn von Massenbach 
„Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Cöslin im Jahre 1881, Ge-
neral Bericht (Zdrowie publiczne w dystrykcie rządowym w Koszalinie w roku 1881 
Sprawozdanie ogólne). Raport składa się z 4 rozdziałów zatytułowanych: Ogólny stan 
zdrowia, Polityka zdrowotna, Pielęgniarstwo publiczne i Personel medyczny.

11Paweł Gantkowski : Medycyna Pastoralna. Poznań 1927 s. XI

P. Gantkowski „Medycyna Pastoralna”
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F. Massenbach „Zdrowie publiczne 
w dystrykcie rządowym w Koszalinie”

W roku 1884 ta sama drukarnia pu-
blikuje następny raport dr Freiherrn von 
Massenbach dotyczący 1882 roku. Te 
sprawozdania informują, między innymi, 
o stanie zdrowia ówczesnego społeczeń-
stwa pomorskiego, zachorowalności, 
śmiertelności i sposobach zapobiegania 
chorobom. „Das Gesundheitswesen des 
Preussischen Staates im Jahre 1902: Im 
Auftrage Seiner Exzellenz des Herrn Mi-
nisters der geistlichen Unterrichts – und 
Medizinal-Angelegenheiten bearbeitel 
von der Medizinal – Abteilung des Mi-
nisterimus”. (Opieka zdrowotna w pań-
stwie Pruskim w roku 1902. Na polece-
nie Jego Ekselencji Pana Ministra do 
spraw Nauki i Medycyny opracowana 
przez Oddziały Ministerialne) to kolejna 
publikacja przechowywana w zbiorach 
Archiwum Państwowego w Koszalinie. 
Książka wydana w 1904 roku w Berlinie 
przez wydawnictwo Verlag von Richard 

Schoetz omawia sytuację zdrowotną w państwie niemieckim na początku XX wieku. 
Polzin. Moor-u Mineralbad in der Pommerschen Schwieiz (Połczyn. Kąpiele mi-

neralne i borowinowe w Szwajcarii Pomorskiej) to książka która zawiera13 czarno 
białych fotografii przedstawiających park zdrojowy i najpiękniejsze sanatoria Połczyna 
Autorem zdjęć jest F. Hahn . W książce nie podano miejsca i roku wydania. Ze wstępu 
wynika że jest to publikacja wydana najprawdopodobniej w 1923 r .

W zbiorach biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie przechowywa-
na jest książka napisana przez E. Jendreyczyka „ Beiträge zur Geschichte des Medizinal 
und Zunstwesens in Köslin” (Wstęp do historii służby medycznej i cechów z nią związa-
nych w Koszalinie) Wydana w Koszalinie w 1909 r. przez wydawnictwo Hendess.

W przedmowie autor informuje, że starał się przedstawić szczegółowe informacje 
na temat lekarzy i farmaceutów oraz gildii i cechów związanych z koszalińską medy-
cyną i że przed nim nikt nie dokonał tak rzetelnego opracowania tego tematu. Książka 
dzieli się na trzy części. W pierwszej autor opisał dzieje koszalińskich aptek, w drugiej 
działania medyczne balwierzy, łaziebników i kata, a trzecia część to rozporządzenia 
dotyczące działalności tych instytucji (aptek i gildii) i przywileje uzyskane od władz 
miasta.
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Połczyn Kąpiele mineralne i borowinowe w Szwajcarii Pomorskiej

Reasumując, wyżej przedstawiony zbiór książek medycznych wydanych do 1945 
roku, zgromadzony w koszalińskich instytucjach, pokazuje dynamiczny postęp doko-
nujący się w medycynie na przestrzeni XIX i XX wieku. Podręczniki medyczne (Bi-
blioteka Pedagogiczna, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego) uświadamiają 
nam jakie choroby dotykały człowieka na przestrzeni lat, w jaki sposób niektóre z nich 
zostały pokonane. Biografie i wspomnienie lekarzy (Koszalińska Biblioteka Publiczna) 
pokazują przed jakimi zadaniami stawali lekarz w różnych okresach historii, żeby nieść 
pomóc cierpiącemu człowiekowi. Ponadto tzw. Pomorzana (Koszalińska Biblioteka 
Publiczna, Państwowe Archiwum, Biblioteka Muzeum Pomorza Środkowego) stano-
wią istotne źródło historyczne dla badaczy historii Koszalina, a szczególnie dla bada-
czy koszalińskiej historii medycyny.

Połczyn Kąpiele mineralne i borowinowe w Szwajcarii Pomorskiej
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PoCzątKI oFtAlMoloGII W WIlNIe

Streszczenie

W pracy przedstawiono zarys rozwoju oftalmologii w Wilnie, począwszy od optyki Jana  Młodzia-
nowskiego i wykładów Jakuba Szymkiewicza do utworzenia w 1919r. Kliniki Ocznej. Podkreślono zasłu-
gi Zygmunta Cywińskiego w zorganizowanym nowocześnie Instytucie Oftalmicznym. Szczególną uwagę 
zwrócono na wkład okulistów wileńskich w rozwój oftalmologii XIXw.

Abstract

The work presents an outline of ophthalmology’s development in Vilnius, beginning from the optics of 
Jan Młodzianowski, the lectures of Jakub Szymkiewicz up to form of Ophtalmology Clinic in 1919. Zyg-
munt Cywiński’s contribution in modern organized Ophthalmology Institute is stressed as well. Particular 
attention was paid to the Vilnius ophthalmologists contribution into 19th century ophthalmology. 

Pierwszym wykształconym w Wilnie lekarzem, który zajmował się oftalmologią, 
był Jan Młodzianowski, słuchacz Akademii Wileńskiej, autor pracy„Theoremata de 
oculo” z 1641 r. Podał w niej opisy oka i jego funkcjonowanie. Przedstawił tam także 
rysunek soczewki, położonej nieco bliżej przedniej powierzchni gałki ocznej niż na 
rysunkach Wesaliusza i tym samym prawidłowo odzwierciedlił  jej obraz anatomiczny. 
Władysław Melanowski wysoko oceniał poziom nauczania na Akademii Wileńskiej, 
„skoro na wydziale filozoficznym ukazywały się takie prace jak optyka Młodzianow-
skiego, która niczym nie ustępowała pracy Daza de Valdes” 1 – dodając.

Oftalmologia, jak określano naukę o budowie, funkcjonowaniu i schorzeniach gałki 
ocznej, wyodrębniła się jako samodzielna gałąź medycyny w XIXw. – wcześniej sta-
nowiła część chirurgii. Jej dynamiczny rozwój nastąpił po 1851r., gdy do badań oka 

1 Benito Daza de Valdes – XVI- wieczny hiszpański ksiądz, autor rewelacyjnej w tamtych czasach 
3-tomowej pracy „Uso de los antojos”, w której przedstawił m.in. pomiary szkieł optycznych, oryginalne 
metody badania wzroku, czy dobierania okularów; Władysław Henryk Melanowski : Dzieje okulistyki. 
Warszawa 1972
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wprowadzono oftalmoskop, przyrząd do oglądania dna oka. Lista znanych wówczas 
chorób gałki ocznej była dosyć długa i w czasopismach oraz podręcznikach medycz-
nych wymienia się m.in.: zapalenia spojówek, jęczmień, jaglicę, zaćmę, amaurosis, 
czyli ślepotę różnego pochodzenia, nowotwory, zapalenia twardówki, rzeżączkowe za-
palenia spojówek czy porażenia nerwu trójdzielnego, zwane nerwicami wymienionego 
nerwu oraz opisywane w II połowie XIX w. zapalenia tęczówki , spowodowane, jak 
przypuszczano zakażeniem kiłą bądź zachorowaniem na gościec.

Lekarzy zajmujących się leczeniem chorób oczu na Wileńszczyźnie, tak jak w całej 
Europie, było niewielu. Znaczące dwory posiadały własnego lekarza i aptekarza, więk-
szości mieszkańców pozostawali najczęściej wszelkiej maści znachorzy. 

W XVII w. i XVIII w. licznie przybywali na ziemie polskie, szczególnie z Włoch, 
Szkocji i Francji, tzw. okuliści wędrowni, przedstawiający się jako „doktorzy”. Więk-
szość z nich nie posiadała żadnego wykształcenia. Z tutejszych ziem pochodziła znana 
znachorka – słynna Salomea Pilsztynową. Regina Salomea, z domu Rusiecka, po dru-
gim mężu Pilsztynowa, używająca też nazwiska Makowska ( wydaje się – po jednym 
z jej, jak wówczas określano – „amoratów”) urodzona w 1718 r. Słynęła nie tylko 
z uzdrawiania cierpiących z powodu schorzeń oczu lecz i awanturniczego, dość wy-
zwolonego – jak na ówczesne kobiety – stylu życia. Okulistyki miała jakoby nauczyć 
się od pierwszego męża – lekarza okulisty Józefa Halpira oraz, jak podawała, „od jakie-
goś Turka – okulisty z Babilonu”2. Okryta sławą skutecznej „polskiej doktórki okulist-
ki” podróżowała po Austrii, Macedonii, Turcji, przebywając czas jakiś – jako lekarka 
– na dworze hetmana litewskiego Michała Kazimierza Radziwiłła. Niestety w pamięt-
nikach, które są jedynym źródłem o jej pełnym przygód życiu, nie pozostawiła infor-
macji o sposobach, jakie stosowała w leczeniu chorób oczu3. Można przypuszczać, że 
umiejętnie łączyła zdolności manualne ze sztuczkami znachorskimi. 

Nauczanie medycyny w Szkole Głównej Wileńskiej wprowadzono w końcu XVIII 
w. i w ramach nauczania chirurgii zaczęły odbywać się zajęcia z oftalmologii dla stu-
dentów. Jednym z pierwszych wykładowców był chirurg Jakób Szymkiewicz4. W 1806 
r. wydał dwutomowy podręcznik chirurgii „Nauka chirurgii teoretycznej i praktycz-
nej”, w którym w trzynastu rozdziałach przedstawił traktat o chorobach oczu5. Opisał 
w nim m.in. techniki usuwania zaćmy i powikłania po jej usunięciu; zajmował się 
– często wówczas występującym- rzeżączkowym zapaleniem spojówek; zwracał też 
uwagę na trudności związane ze stosowaniem sztucznego oka. W ówczesnym Wilnie 
Szymkiewicz był jednym z najlepiej wykształconych lekarzy – doktorem filozofii i me-

2 Adam Bednarski : Historyja okulistyki Polsce w wieku XIII – XVIII 1928
3 Jerzy Reychman: Życie polskie w Stambule w XVIII wieku 1959
4 Podaję oryginalną pisownię imienia
5 Jakób Szymkiewicz:Nauka chirurgii teoretycznej i praktycznej przez Jakóba Szymkiewicza, nauk 

wyzwolonych, filozofii i medycyny doktora. T. 2 .Wilnio 1806 s.146 - 182
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dycyny. Uchodził za znakomitego praktyka, człowieka wybitnie inteligentnego, dow-
cipnego oraz „rzadkiej uczciwości” i „osobę wielce wpływową”, jak z dumą mawiali 
o nim Wilnianie6. Był też pierwszym prezesem Towarzystwa Szubrawców, wcześniej 
mając za sobą krótki epizod przynależności do masonerii – otrzymał nawet stopień IV 
Kawalera Loży Wschodu7. 

W 1803 r. – w trakcie przekształcania Szkoły Głównej Wileńskiej w Cesarski Wi-
leński Uniwersytet – wykłady z chirurgii teoretycznej, w ramach których nauczano 
okulistyki, połączono z chirurgią praktyczną. Chirurgią teoretyczną na Uniwersytecie 
zajmował się Mikołaj Regnier, francuski chirurg, lekarz domowy biskupa Ignacego 
Massalskiego, korespondent akademii chirurgicznej w Paryżu i nauczyciel cyrulictwa 
i sztuki położniczej. Regnier – na polecenie biskupa – także rekrutował kandydatów 
do katedr lekarskich Uniwersytetu Wileńskiego i z Paryża sprowadził utalentowanego 
prosektora Jakóba Briotete. W ramach zajęć z chirurgii praktycznej Briotete wykładał, 
oprócz chirurgii, także oftalmologię; i tak w programie nauczania chirurgii znajdujemy 
tytuły wykładów: „O chorobach powiewów”, „O oftalmii suchej i zapalonej”, „O stłu-
czeniu oczu”, „O rozmaitych gatunkach katarakty i operacyjach onej”8. Briotete miał 
opinię „dobrego i reputowanego chirurga”, więc w 1806 r. władze Uniwersytetu powie-
rzyły mu zorganizowanie kliniki chirurgicznej9; powstała ona na przełomie 1808/1809. 
Przed jej utworzeniem informowano w prospektach, że „chirurgia praktyczna na tru-
pach będzie wykładana”, co nieco zniechęcało potencjalnych studentów, lecz okazało 
się, że Briotet zabierał ze sobą słuchaczy do szpitali wileńskich, gdzie „w ich obec-
ności i przy ich pomocy dokonywał operacji”10 na pacjentach. Jego słaba znajomość 
łaciny była problemem dla słuchaczy. Jednak po opanowaniu języka polskiego stał się 
pierwszym wykładowcą Uniwersytetu, który prowadził wykłady w tym języku, a nie 
w łacińskim. Okulistyki nauczał do 1811 r.

Jego następcą został Jan Niszkowski, który po naukach pobieranych początkowo 
na Uniwersytecie Wileńskim, powrócił nań w 1806 r. jako wychowanek najznakomit-

6 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie w pierwszem 25 leciu XIXw. Nowiny Lek. 1896  nr 1 
s. 126

7 Towarzystwo Szubrawców – ironiczna, przewrotna, inna, niż wynikałoby z oceny semantycznej nazwa 
niewielkiej grupy wykształconych, światłych osób, zebranych wokół wydawanych przez nich„ Wiado-
mości Brukowych” oraz „Tygodnika Wileńskiego; Towarzystwo działało w latach 1817-22. Od 1819 r. 
prezesem był Jędrzej Śniadecki. Celem Towarzystwa było wyśmiewanie wad towarzyskich i społecznych, 
m.in. nierzetelność, pogarda wobec innych, tytułomania, itp. Artykuły w w/w pismach były utrzymywane, 
jak mówili sami członkowie Tow. „w stylu lekkim i zabawnym, czyli szubrawskim”; Od 1819r. prezesem 
był Jędrzej Śniadecki. Ross Jan: Towarzystwo Szubrawców a Towarzystwo Filomatów i Filaretów. Prze. 
Lek.1968 R. 24 S.II Nr 11 s. 805

8 Józef Biel iński : Uniwersytet Wileński (1579 – 1831). T. 2. Kraków 1899 – 1900 s.326
9 Władysław Szumowski: Fryderyk Hechell o swoich studiach w Uniwersytecie Wileńskim ( urywek 

z pamiętnika) W: Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Wileńskiego w latach1929. s.145
10 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie…, s.123



298 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

szych wówczas chirurgów berlińskich, paryskich i włoskich. Niszkowski uczynił z wi-
leńskiej kliniki chirurgicznej ośrodek dorównujący najlepszym, europejskim klinikom. 
Mimo niezaprzeczalnych zasług pozostawał skromnym, uczynnym i – jak po latach 
wspominali jego uczniowie – człowiekiem, który umiał zjednać sobie studentów, ko-
legów oraz pacjentów poświęcaniem się pracy11. Wykonywał najtrudniejsze, nieznane 
dotychczas w Wilnie operacje. Prowadzone przez niego wykłady z oftalmologii miały 
opinię jasnych i przejrzystych. 

Znany okulista wileński Ignacy Strzemiński mówił, o pierwszych latach oftalmolo-
gii dziewiętnastowiecznego Wilna, iż była to „jedyna gałąź medycyny niedostatecznie 
nauczana”12, chociaż ogólnie poziom nauczania na Uniwersytecie Wileńskim - dzięki 
staraniom kuratora księcia Adama Czartoryskiego – uchodził za wysoki. Należy jednak 
dodać, że w początkach XIXw. oftalmologia zaczynała dopiero swój rozwój i w całej 
Europie istniała zaledwie jedna klinika okulistyczna – w Wiedniu oraz trzy szpitale 
oczne – w Niemczech, Anglii i Rosji. 

Po Niszkowskim – od 1827 r. wykłady z okulistyki na Uniwersytecie Wileńskim 
prowadził znany chirurg – Wacław Pelikan, znienawidzony z powodu kolaboracji 
z władzami carskimi i przyjaźni z Nowosilcowem, opisanej przez samego Mickiewi-
cza13.

Fryderyk Hechell w swoich wspomnieniach z lat uniwersyteckich wyrażał się o Pe-
likanie bardzo emocjonalnie, uważając, że „łotr Pelikan” był przyczyną „najpierwszą 
i najważniejszą największych nieszczęść, których nie tylko szkoła wileńska, ale nawet 
cała Litwa doświadczyła”14. Pelikan był jednak zdolnym chirurgiem, zajmującym się 
też oftalmologią, autorem m.in. pracy „ O kamieniach łzowych (dacryolitis)’’. W klini-
ce zatrudnił nie mniej zręcznych od siebie adiunktów: Seweryna Gałęzowskiego (stryja 
słynnego lekarza okulisty Ksawerego Gałęzowskiego z Paryża) i Konstantego Por-
cyanko, utalentowanego operatora. Porcyanko operował pacjentów z zaćmą i niemal 
codziennie wykonywał operacje powiek u chorych z powikłaną jaglicą15.

Pacjentów ze schorzeniami oczu leczono nie tylko w klinice chirurgicznej, lecz tak-
że terapeutycznej. Kierował nią Józef Frank, o którym jego uczniowie i pacjenci wyra-
żali się niezwykle pozytywnie jako troskliwym zarówno dla chorych, jak i studentów, 

11 Stanisław Trzebiński : Wydział Lekarski dawnego Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii Medyko-
Chirurgicznej w oświetleniu rękopisu Bućkiewicza. W: Księga pamiątkowa Uniwersytetu Wileńskiego. 
1929 s. 231

12 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie…op.cit. s. 123
13 Pelikan miał donosić do władz carskich na profesorów i studentów oraz dzielić się nielegalnie pie-

niędzmi z kasy uniwersyteckiej z Nowosilcowem. Adam Mickiewicz opisał sprawę Nowosilcowa i Peli-
kana w IV tomie „ Dziadów”. 

14 Władysław Szumowski: Fryderyk Hechell o swoich studiach …op.cit. s. 145
15 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie … s.128 
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znakomitym wykładowcy16. O kierowanej przez niego klinice Hechell pisał: „klinika 
wileńska tak była porządnie, czysto i pięknie urządzona, iż podobnej w żadnej szkole 
europejskiej w moich długoletnich podróżach nie widziałem”17. Frank, mając 44 lata 
i pełniąc funkcje kierownika kliniki, lecz, jak pisał Strzemiński „ nie mogąc się pochlu-
bić dobrym skutkiem leczenia chorych na oczy, pomimo wysokiego stanowiska nauko-
wego, jakie zajmował, i lat swoich uznał za konieczne pojechać do Wiednia i uczyć się 
[…]18. W Wiedniu pobierał nauki u jednego z najlepszych okulistów w świecie – Jose-
pha Beera, kierownika tamtejszej kliniki okulistycznej. Po powrocie do Wilna napisał 
monografię o chorobach ocznych; zażądał też od władz uniwersyteckich, aby corocznie 
wysyłano najzdolniejszego ucznia na studia oftalmiczne oraz aby utworzono na Uni-
wersytecie Wileńskim samodzielną klinikę oczną19. Spełniono tylko pierwsze żądanie 
– na stypendium wysłano Wincentego Herberskiego, który po śmierci Niszkowskiego 
pełnił – w ramach katedry Józefa Franka – obowiązki profesora chirurgii i leczył w niej 
także pacjentów ze schorzeniami oczu. 

Hechell wspominał Herberskiego: „lekarz pilny i pracowity, za granicą skwapliwie 
uczył się nowych sposobów leczenia, szczególnie w okulistyce”20. Po powrocie z Wied-
nia – mimo, iż nie był chirurgiem – wykonał w klinice wileńskiej kilka operacji usunię-
cia zaćmy, stosując metodę zepchnięcia oraz trudniejszą technikę – wydalania21. 

Po śmierci Herberskiego, od 1827 r. oftalmologię wykładali znów chirurdzy: wspo-
mniani wcześniej Wacław Pelikan, Seweryn Gałęzowski i Konstanty Porcyanko. Za 
granicę wyjeżdżali na roczny pobyt, w celu poszerzenia wiedzy – m.in. z oftalmologii 
– także inni wileńscy lekarze: Józef Korzeniowski, Mikołaj Mianowski, Karol Muy-
schel, Edward Eichwald, Adam Adamowicz22. 

W czasopismach medycznych XIX w. ukazały się prace pierwszych wileńskich le-
karzy, zajmujących się oftalmologią. Seweryn Gałęzowski opisał przypadek „ślepoty 
odruchowej”, zależnej, według niego, od zepsutego zęba, „zawierającego w sobie uła-
mek szczoteczki do oczyszczania zębów”. Początkowo rozszerzona źrenica oka pa-
cjenta nie reagowała na światło, lecz – jak podał Gałęzowski – „po wyjęciu zęba wzrok 
wrócił, a źrenica stała się normalną”23.

16 Władysław Szumowski : Fryderyk Hechell o swoich studiach… op.cit. s. 150
17 Ibidem. s.151
18 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie…op.cit. s.125
19 Ibidem. s.126
20 Władysław Szumowski: Fryderyk Hechell o swoich studiach… s.153
21 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie, … s.124
22 Zbigniew Siemienowicz: Wileńska Medyko-Chirurgiczna Akademia. Dzieje i ludzie.W: Szkoły 

lwowska i wileńska – ich wpływ na rozwój medycyny polskiej / pod red. Barbary Zawadowicz.jh 2012 
s.197

23 Ignacy Strzemiński : Oftalmologia na Litwie…op.cit s.124
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Inny z profesorów – Feliks Rymkiewicz podejrzewał wpływ kołtuna na narząd 
wzroku, opublikował nawet na ten temat artykuł „O chorobie oka wskutek kołtuna”24. 
Dla usprawiedliwienia należy jednak zauważyć, że w tym samym czasie największy 
autorytet okulistyczny Europy – wspomniany wyżej – prof. Joseph Beer przedstawił 
pracę o ślepocie, która wystąpiła u pacjenta po usunięciu kołtuna25. Prace o choro-
bach oczu wydawali w Wilnie także inni lekarze, m.in. Jan Tomaszewski opublikował 
w 1813 r. „De cataracta”, Jan Koch „De trichiasis”– 1825 r., Hipolit Drzewicki w 1825 
r. „De iritide”, Tomasz Baraniecki “De morbis sacci lacrimalis” – 1825 r., Otton Rosset 
„De usu lapidis infernalis in blepharoophtalmia et illius sequelis” ( 1849 r.).

Po powstaniu listopadowym zlikwidowano Uniwersytet Wileński, zostawiając jed-
nak Wydział Lekarski, przekształcony w Akademię Medyko – Chirurgiczną. Nastąpiła 
wzmożona rusyfikacja ziem – język rosyjski obowiązywał we wszystkich urzędach. 
Gubernator Michał Murawjow, zwany „Wieszatielem” opracował program powrotu do 
ruskich korzeni, usuwając „polszczyznę” z życia publicznego26. Nauczanie oftalmo-
logii w Wilnie podupadło. Jednak w 1859 r. przybył do Wilna Zenon Cywiński, który 
specjalizował się w okulistyce w Moskwie, oraz warszawskim Instytucie Oftalmicz-
nym i pogłębiał wiedzę w Berlinie, a także Wiedniu. W Wilnie został lekarzem ośmio-
łóżkowego Szpitalika dla Cierpiących na Oczy, ufundowanego przez hrabiego Rajnol-
da Tyzenhauza, mieszczącym się w wynajętym lokalu w Domu Dobroczynności.

Polacy na Litwie mieli własne Towarzystwo Dobroczynności – najbogatszą insty-
tucję filantropijną w tym regionie, w ramach której udzielano pomocy ubogiej ludno-
ści. Dodam, iż do 1870 r. szpitalnictwo na obszarze województw wschodnich: wołyń-
skiego, nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego podlegało podobnym przepisom, 
jak w Królestwie Kongresowym. Do 1864 r. szpitale pozostawały pod zarządem Rady 
Opiekuńczej Publicznej, zwanej „Prikazem obszczestwiennewo prizrenia”. Dopiero 
później, w 1870 r., wprowadzono ustawy rosyjskie. Jedna z nich nakładała na zarzą-
dy miast obowiązek zakładania na własny koszt zakładów dobroczynnych i szpitali. 

Cywiński kierując szpitalikiem pracował też w wileńskim szpitalu wojskowym, gdzie 
po kilku latach został ordynatorem, później zaś awansował na wysokie stanowiska 
wojskowo – lekarskie. Zyskał zaufanie miejscowej ludności i gdy Maria z Tyzenhau-
zów hrabina Przeździecka wybudowała na przedmieściach Wilna nowy, dwupiętrowy 
gmach Instytutu Oftalmicznego – zatrudniła Cywińskiego w charakterze lekarza na-
czelnego.

Warunki panujące w Instytucie wykraczały ponad ówczesne szpitalne standardy: ja-
sne, szerokie korytarze, obszerne sale chorych i wzorowa czystość wyróżniały placów-

24 Ibidem. s. 125
25 Władysław Henryk Melanowski : Dzieje okulistyki. Warszawa 1972 s.190
26 Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara , Janusz Żarnowski : Społeczeństwo 

polskie od X do XX w. Warszawa 1999 s.325
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kę. Asystentami w Instytucie byli: dr Hipolit Jundziłł, Ignacy Strzemieński i Stefan La-
chowicz. Cywiński znany był na całej Litwie jako zręczny operator. Miał duże zasługi 
w zwalczaniu jaglicy. Aktywnie działał w Towarzystwie Dobroczynności. Był radnym 
miasta Wilna oraz dwukrotnie pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Lekarskiego Wileń-
skiego27. Pod jego kierunkiem specjalizował się w okulistyce Ignacy Strzemiński, który 
pracował w klinice Przeździeckich w latach 1885 – 1895; jako okulista zatrudniony był 
też w lecznicy dla ubogiej ludności, którą stworzył wraz z innymi Polakami. Uczestni-
czył aktywnie w zwalczaniu szerzącej się w garnizonie wileńskim jaglicy. Był autorem 
10 prac z okulistyki, publikowanych w czasopismach polskich, rosyjskich i francuskich 
oraz ok. 50 z innych obszarów medycyny. Należał do grupy najlepiej wykształconych 
lekarzy w Wilnie. Strzemiński stworzył w Wilnie fundamenty nowoczesnej okulistyki, 
na których w 1919 r. powstała znakomita Klinika Oczna pod kierownictwem prof. Ju-
liusza Szymańskiego, autora jednego z nielicznych w okresie międzywojennym atlasu 
okulistycznego – wydanego w 1930 r. w pięciu językach, znakomitego „Corpus tabu-
larum ophtalmicarum”, o czym w następnym artykule.

27 Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 1926 z.1 s. 6

Oko według Jana Młodzianowskiego (1641r.)
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Konstanty Porcyanko (1793-1841)

Strona tytułowa atlasu Juliusza Szymańskiego



303Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Fragment atlasu Juliusza Szymańskiego

Klinika Oczna w Wilnie – inauguracja w 1922 r.
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WAlKA WIleńSKICH leKARzy 
z PIeRWSzą ePIDeMIą CHoleRy

Abstract

Vilnius several times in the nineteenth century was haunted by cholera epidemic. The hardest of them 
turned out to be the first, in 1831. Not much else was known about the nature of cholera, how to prevent 
it and how to treat it. Doctors, who fought against the cholera had cooperate with the police, municipal 
and governor authorities and also individual people. Their task was not only to treat patients but also the 
organization of hospitals, outpatient clinics, cholera bays, tending to spare that has been divided city, 
guarding the purity and order and deleting the consequences of the epidemic. Because of the small number 
of doctors helped them all who had any medical preparation - medics, barbers, pharmacists, and especially 
medical students at the University of Vilnius. To combat the epidemic proceeded smoothly in every city 
created Cholera Committee, which comprised not only physicians but also individuals enjoying the respect 
of the locals. They had to control whether the population follows the antiepidemic instructions, reported 
cases of illness. However not all doctors took the service at this time, because many refused and left the 
city and province.

Streszczenie

Wilno w XIX wieku kilkakrotnie było nawiedzane epidemiami cholery. Najcięższa z nich okazała się 
pierwsza, z 1831 roku. Niewiele jeszcze wówczas wiedziano o istocie cholery, o tym jak jej zapobiegać 
i jak leczyć. Lekarze, którzy walczyli z cholerą musieli współpracować z policją, władzami miejskimi 
i gubernialnymi oraz osobami prywatnymi. Ich zadanie polegało nie tylko na leczeniu chorych, ale rów-
nież organizowaniu szpitali, ambulatoriów, lazaretów cholerycznych, doglądaniu części na jakie zostało 
podzielone miasto, pilnowaniu czystości i porządku oraz usuwaniu skutków epidemii. Z powodu małej 
liczby lekarzy pomagali im wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek przygotowanie medyczne – felczerzy, 
cyrulicy, farmaceuci, a zwłaszcza studenci medycyny Uniwersytetu Wileńskiego. Aby walka z epidemią 
przebiegała sprawnie, w każdym mieście utworzono Komitet Choleryczny, w skład którego wchodzili nie 
tylko lekarze ale i osoby prywatne cieszące się szacunkiem wśród mieszkańców. Miały one kontrolować 
czy ludność przestrzega instrukcji antyepidemicznych, zgłasza przypadki zachorowań. Nie wszyscy jed-
nak lekarze przyjęli służbę w tym czasie, wielu bowiem odmówiło i wyjechało z miasta i guberni. 

Spośród wielu chorób gnębiących ludzkość w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat 
wiele było takich, które zebrały potężne, śmiertelne żniwo, ale takich, które budziły 
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zdecydowanie największy strach, wywoływały panikę, a niekiedy prowadziły do ma-
sowej psychozy, było tylko dwie – dżuma i cholera. 

W niniejszym tekście zostanie zasygnalizowany tylko jeden wątek – związany z epi-
demią cholery, a mianowicie główne kierunki działań, jakie podejmowało wileńskie 
środowisko medyczne na rzecz walki z zarazą w Wilnie. Nie chodzi tu jednak o same 
sposoby leczenia, stosowane lekarstwa, kuracje czy bezpośrednią opiekę nad chorym, 
lecz o podkreślenie, że oprócz tego lekarze prowadzili szeroko zakrojone działania 
związane z logistyczną stroną walki z chorobą. Postaram się odpowiedzieć tu na py-
tania: w jaki sposób organizowano tymczasowe szpitale i ambulatoria, jakie trudności 
z tym były związane, jak wyglądała współpraca lekarzy z organami władzy i różnymi 
instytucjami miejskimi, w końcu czy i w jaki sposób prowadzili oni działalność na 
rzecz popularyzacji wiedzy na temat cholery w niższych warstwach społecznych. 

Niestety, praktycznie do lat osiemdziesiątych XIX stulecia medycyna nie do koń-
ca znała odpowiedzi na podstawowe pytania: jakie są przyczyny choroby, jaką drogą 
jest przenoszona, a co za tym idzie, jak skutecznie jej zapobiegać oraz jak ją leczyć. 
O ile dość szybko zdefiniowano objawy cholery (wystarczyła do tego jedna epidemia), 
o tyle rozpoznanie mechanizmów rządzących chorobą wymagało długotrwałych badań 
i obserwacji. Okazji do ich prowadzenia nie brakowało, bowiem w latach 1817-1896 
świat aż pięciokrotnie stawiał czoło powracającym pandemiom „azjatyckiej zarazy”. 
Zaznaczyć należy, że w literaturze historycznej jak i medycznej, nie ma jednoznacz-
nie ustalonej, globalnej chronologii pandemii cholery. Jest ona różna, w zależności od 
przyjmowanej przestrzennej i czasowej perspektywy badań. Dla niniejszych rozważań 
ważne jest kiedy epidemie miały miejsce w guberni wileńskiej, a występowały tam 
one w latach 1831, 1848-49, 1852-1856, 1866-67, 1870-72, 1892-1894 (ostatnia w XX 
wieku tj. w latach 1909-1910). Samo miasto Wilno w XIX wieku nawiedzane było 
cholerą w latach 1831, 1837-38 (w niewielkim tylko stopniu), 1848-49, 1852-56, 1858, 
1866-67, 1870-72 oraz w 1893 roku.

Czym zatem jest cholera? Współczesne literatura medyczna definiuje cholerę jako 
ostrą i zaraźliwą chorobę przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie 
wody lub rzadziej żywności, skażonej szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cho-
lerae). W XIX wieku uważano jednak, że choroba ta może się przenosić przez kontakt 
z chorym, przez powietrze, wodę a nawet glebę. O ile jednak w tej kwestii przez długi 
czas lekarze pozostawali w błędzie, nie mylili się co do jednego, a mianowicie że cho-
robie sprzyja brak higieny (tak osobistej, jak i otoczenia) oraz złe warunki sanitarne 
(w tym brak sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kontroli nad jakością i czystością źró-
deł wody itp.)

W europejskiej części imperium rosyjskiego epidemia pojawiała się w 1830 roku 
docierając m.in. do Moskwy. Jako, że z racji jej kontaktów politycznych i handlo-
wych z pozostałymi guberniami zaistniało realne zagrożenie przeniesienia jej i do po-
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zostałych części państwa, minister spraw wewnętrznych hrabia Arsenij Andrejewicz 
Zakrewskij (Zakrzewski) 14 września 1830 roku przesłał cywilnym gubernatorom, 
władzom gubernialnym oraz miejscowym Urzędom Lekarskim instrukcje informujące 
o tym, jak zapobiegać cholerze, jak ją rozpoznać oraz jak należy postępować w razie 
zachorowania. 

Wydawanie tego typu dokumentów było stałą praktyką już w czasach epidemii dżu-
my. W XIX w Rosji były one układane przez lekarzy zasiadających w Radzie Medycz-
nej jaka powstała przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Następnie rozsyłano je 
pocztą do wszystkich gubernialnych urzędów lekarskich, stamtąd zaś za pośrednic-
twem różnych urzędników, tak medycznych jak i policyjnych, trafiały do każdego mia-
sta, miasteczka, wiosek oraz dóbr ziemskich. Stanowiły one pewien element edukacji 
prozdrowotnej społeczeństwa, w związku z czym wraz z poszerzaniem się wiedzy na 
temat właściwości cholery i sposobów jej rozprzestrzeniania, aktualizowano ich treść 
o nowe ustalenia i wnioski. Wypełnienie zaleceń antyepidemicznych wymagało jednak 
ścisłej współpracy środowiska lekarskiego ze wszystkimi osobami (także prywatnymi) 
wyznaczonymi do wykonywania różnych zadań w czasie epidemii, ale przede wszyst-
kim z policją [1]. Jej pomoc była niezbędna między innymi do dokonania podziału 
miasta na kwartały, zbierania informacji o stanie zdrowia mieszkańców, asystowaniu 
przy zabieraniu chorych do szpitali, zajmowaniu domów na ambulatoria czy pilnowa-
nia by nie dochodziło do zamieszek. 

Wspomnianą instrukcję o sposobie postępowania w czasie epidemii cholery cywilny 
gubernator wileński D. Obreskow otrzymał w dniu 15 października 1830 roku, o czym 
wspomina w swoim raporcie do litewskiego gubernatora wojennego gen. Aleksandra 
Michajłowicza Rimskiego Korsakowa [2]. Wśród najważniejszych środków jakie miał 
on podjąć, było rozdzielenie miasta na kwartały oraz przydzielenie do każdego z nich 
odpowiedniej liczby urzędników wojskowych, policyjnych, miejskich, lekarzy, pomoc-
ników oraz dozorców sprawujących dozór nad czystością i porządkiem tak w domach, 
jak i w ich najbliższym otoczeniu, czyli na podwórkach i ulicach [3].   

Instrukcję wprowadzono w życie pięć dni później (20 października). Zgodnie z nią 
miasto Wilno zostało rozdzielone na 3 części, a te na kwartały w łącznej liczbie 12. 
Ilość kwartałów w danej części generalnie zależała od wielkości każdej z nich oraz gę-
stości zaludnienia, dlatego wraz ze wzrostem demograficznym i poszerzaniem się gra-
nic miasta, mogła ulegać zmianie w czasie kolejnych epidemii. Przykładowo w 1830 
roku każda część, tj. Ostrobramska, Zamkowa i Zarzeczna podzielona została na tę 
samą ilość kwartałów czyli po 4, ale już w 1856 roku oprócz trzech części i 12 kwarta-
łów wydzielono jeszcze coraz bardziej zabudowane przedmieście Antokol [4].

Stosując to samo kryterium (wielkości i gęstości zaludnienia) każdy kwartał pod-
porządkowano jednemu opiekunowi (generałowi lub innemu urzędnikowi), któremu 
dodano do pomocy od 2 do 3 osób cywilnych, wybranych spośród obywateli miejskich 



307Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

cieszących się szacunkiem i zaufaniem. Do kompletu każdemu opiekunowi Izba Le-
karska dodała po jednym lekarzu. W ten oto sposób każdy kwartał otrzymał sztab osób 
odpowiedzialnych za jego mieszkańców. Jego zadaniem był codzienny obchód wy-
znaczanego fragmentu miasta, kontrola „ochędóstwa” domów i jego okolic, a przede 
wszystkim stanu zdrowia żyjących w nim ludzi [5]. 

Oprócz tego każdy dom miał swojego gospodarza-dozorcę, który w przypadku za-
chorowania któregoś z mieszkańców, czy choćby pokazania się u niego tzw. wątpli-
wych oznak, miał obowiązek poinformować o tym policję i medyka kwartałowego 
oraz odizolować podejrzanego o cholerę od reszty domowników [6]. Jego zadaniem 
było też wykonywanie poleceń opiekunów kwartału, policji oraz Komisji Sanitarnej 
i doprowadzanie podlegającej mu posesji do wymaganego stanu. On też ponosił od-
powiedzialność karną za niedostosowanie się do obowiązujących w czasie epidemii 
przepisów.

Równocześnie z podziałem miasta na kwartały utworzono „Komitet dla ochrony 
zdrowia od wszelkiego rodzaju zarazy”, który swoją działalność rozpoczął z dniem 
23 października 1830 r. [7] Tak więc Wilno w ciągu zaledwie kilku dni zmobilizowało 
swoje siły i przygotowało się na przyjście epidemii. 

W tym miejscu wypada podkreślić, że istotna rola w organizacji systemu walki 
z chorobą przypadła pracownikom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. 
W zachodnich guberniach była to w tym czasie jedyna w Rosji uczelnia z tak świetną 
obsadą naukową i kształcąca lekarzy na tak wysokim poziomie [8]. Przykład zaanga-
żowania przyszedł z góry. Rektor prof. Wacław Pelikan przyjął na siebie powinność 
opiekuna pierwszego kwartału drugiej części Wilna, zaś kierujący uniwersytecką klini-
ką profesor zobowiązał się, że jeżeli w mieście pojawi się cholera, to przyjmie na siebie 
nadzór nad wszystkimi szpitalami i wspólnie ze studentami „wykorzysta wszystkie 
znane mu medyczne środki do powstrzymania tej choroby” [9]. Studenci wybrani do 
pomocy przez swoich wykładowców rzadko uchylali się od pracy w szpitalach i ambu-
latoriach dla cholerycznych, co niektórzy przypłacili życiem, inni zaś wzbogaciwszy 
się nie tylko o nową wiedzę ale i doświadczenia, wkrótce, po ukończeniu nauki, sami 
zaczęli prowadzić prywatne praktyki. Na służbę powołano również emerytowanych 
lekarzy, felczerów, cyrulików, farmaceutów. Przekłamaniem byłoby stwierdzenie, że 
wszyscy oni z radością i chęcią przyjęli ten fakt. Niektórzy wyjechali z miasta wraz 
z wprowadzeniem przepisów antycholerycznych, inni odmówili służby wykręcając się 
stanem zdrowia lub zbyt wieloma innymi obowiązkami. Wielu nie skusiła nawet per-
spektywa niemałych zarobków czy zdobycia nagrody.

Niestety, zgodnie z najgorszymi przewidywaniami w 1831 roku cholera rozprze-
strzeniła się w całej Rosji, dotarła do Królestwa Polskiego, a także zachodniej Europy. 
W guberni wileńskiej pierwsze przypadki zachorowań odnotowano 5 kwietnia 1831 
roku.  Początkowo niektórzy wątpili w to, że jest to cholera, ponieważ niektóre z jej 
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objawów przypominają inne choroby, w tym zatrucia, ale kiedy wciągu czterech dni 
zaczęły się pojawiać się coraz to nowe ofiary, a alarmujące wieści napływały również 
z innych miast i guberni, wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Kiedy więc w dniu 
8 kwietnia 1831 roku rektor uczelni prof. Wacław Pelikan poinformował dziekana 
Wydziału Lekarskiego prof. Mikołaja Mianowskiego o wybuchu epidemii cholery 
w Słonimie i konieczności skierowania tam jednego z członków fakultetu medyczne-
go, „który by przedsięwziął i wskazał środki ochraniające od pomienioney choroby”, 
ten na polecenie rektora przyjął ów obowiązek na siebie [10]. Wyjeżdżając z Wilna 
opuścił nie tylko miasto, ale i stanowisko, które na czas jego nieobecności jeszcze 
w tym samym dniu (8 kwietnia) powierzono profesorowi farmacji Janowi Fryderykowi 
Wolfgangowi [11]. 

Następnego dnia (9 kwietnia) cywilny gubernator wileński D. Obreskow popro-
sił rektora o zebranie pracowników fakultetu medycznego. Ponieważ sprawa była pil-
na, spotkanie odbyło się niemal natychmiast, bo już następnego dnia (10 kwietnia), 
a udział w nim wzięli: pełniący obowiązki dziekana prof. J.F. Wolfgang oraz profeso-
rowie Jędrzej Śniadecki, Józef Berkman, Konstanty Porcjanko, Adolf Abicht, Adam 
Bielkiewicz, a także inspektor Urzędu Lekarskiego A. Seifert [12]. Dobór osób był 
nieprzypadkowy – chodziło bowiem o opinię lekarzy, którzy mieli już sposobność ba-
dać cholerycznych i mogli przedstawić konkretne propozycje, jak należy walczyć z za-
razą. Tak też się stało. Podczas spotkania potwierdzono, że po pierwsze panująca po-
wszechnie choroba to faktycznie cholera morbus zwana potocznie cholerą azjatycką, 
po drugie zauważono, że dotyka ona głównie Żydów oraz biedniejszych chrześcijan, 
co okazało się dość istotną wskazówką, ponieważ ukierunkowało działania na poprawę 
warunków higieniczno-sanitarnych oraz diety. Ponieważ liczba zachorowań wzrosła 
na tyle, że już otwarcie mówiono o epidemii, a i w samym Wilnie wybuchła ona 11 
kwietnia, zebrani zdecydowali, by powiadomić wileńskiego cywilnego gubernatora 
o konieczności wszczęcia działalności komitetu utworzonego w zeszłym roku, który 
zająłby się między innymi prowadzeniem statystyki. Zdawano sobie również sprawę 
z tego, że istniejące w mieście szpitale nie mogą w pełni sprostać potrzebom, pomimo 
utworzenia w nich specjalnych oddziałów cholerycznych, toteż podjęto decyzję o jak 
najszybszym wyznaczeniu trzech domów, w których można by umieścić chorych. Je-
den miał być przeznaczony dla Żydów, drugi dla chrześcijan stanu miejskiego, trzeci 
dla żołnierzy [13]. Każdy miał być wyposażony w potrzebne sprzęty (meble, naczynia, 
pościel, bieliznę), medykamenty, żywność oraz oczywiście obsługę, w tym medyczną. 

Z zachowanego ze spotkania sprawozdania wynika jednak, że wraz z cholerą po-
jawiła się jeszcze jedna kwestia znacząco utrudniająca walkę z chorobą. Chodzi mia-
nowicie o brak zaufania ludności do lekarzy, których posądzano o to, że cholera jest 
ich wymysłem i że pod jej pretekstem wprowadza się środki policyjne utrudniające 
kontakty, przemieszczanie się, handel i w ogóle życie codzienne. W niektórych mia-



309Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

stach (np. w Sankt Petersburgu) na fali emocji i niedowierzania władzom dochodzi-
ło do rozruchów ulicznych, do których uspokajania używano wojska [14]. Wskutek 
tego oraz krążących po mieście różnych plotek (m.in. o tym, że pacjenci w szpitalach 
umierają z powodu otrucia, co ma wywołać panikę i podporządkowanie się władzom), 
wiele osób ukrywało porażonych chorobą bliskich, przyczyniając się do jej rozprze-
strzeniania [15]. Zdecydowano zatem, że przeciwdziałać temu powinna policja, której 
urzędnicy mieli chodzić po domach i sprawdzać, czy nie ma w nich chorych. W razie 
odkrycia cholerycznych miała również dopilnować przewiezienia ich do szpitali spe-
cjalnymi ambulansami.

Chorzy trafiali do różnych szpitali – na specjalnie utworzone oddziały choleryczne 
w szpitalach miejskich, do szpitali tymczasowych, ambulatoriów, a nawet i wojsko-
wych, bo i one w razie konieczności przyjmowały chorych cywili. Często też pozo-
stawali w domach pod opieką najbliższych. Wraz z przybywaniem chorych wszędzie 
dawał się jednak odczuwać brak wystarczającej liczby personelu medycznego. Bra-
kowało go zarówno w oddziałach cholerycznych tworzonych przy istniejących szpi-
talach, jak i w szpitalach-ambulatoriach powstałych w wynajmowanych na ten cel do-
mach, a także w cholerycznych szpitalach wojskowych. Na każdy z prowizorycznie 
utworzonych szpitali przypadał z reguły jeden lekarz oraz ewentualnie jeden felczer 
lub 1-2 studentów medycyny. Dodatkowo należy pamiętać, że lekarze ci, oprócz le-
czenia, równocześnie wykonywali i inne obowiązki – prowadzili szpitale miejskie, 
uczestniczyli w pracach i posiedzeniach towarzystw naukowych, komisji i komitetów 
cholerycznych, dawali lekcje itd. Przykładowo oddział choleryczny w domu Ziemko-
wicza miał pod swoim dozorem prof. Bärkmann, który później leczył również chorych 
wojskowych w klasztorze księży Balizylianów; prof. A. Abicht oraz dr Woelk zajmo-
wali się szpitalem w Głównym Seminarium Duchownym; prof. Bielkiewicz miał pod 
swoją opieką oddział choleryczny w domu Słuckiego, a oprócz tego pełnił obowiązki 
lekarza w szpitalu miejskim św. Jakuba oraz dawał lekcje anatomii. Niestety przypłacił 
to zdrowiem, ponieważ zachorował na cholerę. Z kolei dr Korzeniowski początkowo 
zajmował się leczeniem zarazy w oddziale w domu Ziemkowicza, a następnie został 
odkomenderowany do Brześcia i Słonimia, a potem jeszcze Witebska [16].

Szczególnie trudna sytuacja panowała w wojennym szpitalu dla cholerycznych 
umiejscowionym w klasztorze księży Bazylianów. Ponieważ nie mógł on pomieścić 
wszystkich pacjentów, podzielono go i dodatkowo na jego potrzeby zajęto położony 
nieopodal dom Buczyńskiego. Początkowo pierwszym z oddziałów zajmował się prof. 
Bärkmann, kiedy jednak zachorował opiekujący się drugim oddziałem dr Korzeniew-
ski, zwrócił się do pomocnika prefekta Instytutu Medycznego Kazimirskiego z prośbą 
o skierowanie tam kolejnego lekarza oraz powiększenie w obu oddziałach liczby stu-
dentów medycyny i dodanie przynajmniej czterech [17]. W ten sposób do szpitala księ-
ży Bazylianów skierowano prof. Feliksa Rymkiewicza (po jego powrocie z Brześcia 
i Słonimia), naczelnego lekarza szpitala Sawicz [18]. 
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Podobnie rzecz się miała z opieką medyczną nad kwartałami. W nich również wi-
doczny był pewien deficyt, lecz nie zawsze wynikał on z liczby lekarzy. Niekiedy bo-
wiem przyczyną tego stanu rzeczy był nie do końca chyba przemyślany przydział le-
karzy do kwartałów. Przykładem może być doktor medycyny i chirurgii Wróblewski. 
Oprócz tego, że pracował szpitalu w Głównym Seminarium Duchownym, w czasie 
epidemii poddano jego opiece jeszcze pierwszy kwartał drugiej – Zamkowej – części 
miasta. Sam jednak mieszkał przy ul. Świętojańskiej czyli w części Ostrobramskiej. 
Powołując się na ciągłe odrywanie go od obowiązków w szpitalu i przemieszczanie 
się od chorego do chorego, stwierdził, że nie jest w stanie udzielić im tak szybkiej 
pomocy jakiej wymagają, dlatego zwrócił się do wileńskiego gubernatora cywilne-
go z prośbą o wyznaczenie mu kogoś do pomocy. Wskazał jednocześnie, iż mógłby 
jej udzielić wolnopraktykujący lekarzy Sankiewicz, mieszkający przy ul. Skopówka 
w części Zamkowej [19]. 

Wileńscy lekarze z epidemią cholery nie walczyli tylko w Wilnie. Z powodu bardzo 
małej liczby lekarzy na wioskach i w miasteczkach, byli oni delegowani przez władze 
gubernialne także tam, a nierzadko do innych guberni. W czasie pierwszej fali epidemii 
wielu wolnopraktykujących lekarzy, felczerów, a nawet lekarzy emerytowanych wyje-
chało do Brześcia, Słonimia, Smoleńska, Witebska. Zajmowali się nie tylko leczeniem, 
ale i profilaktyką oraz edukacją prozdrowotną. Trudno ocenić jaki wpływ miała ona na 
poprawę świadomości społecznej, ale sądząc po ilości literatury medycznej (traktatów, 
poradników, instruktarzy itp.), która przetrwała do naszych czasów, trzeba stwierdzić 
że nie szczędzono środków, czasu ani sposobów docierania do ludności. 

Podsumowując, epidemia w guberni wileńskiego trwała zatem od 5 kwietnia, 
w Wilnie od 11 kwietnia do 15 grudnia 1831 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie kolej-
ne w XIX wieku, pierwsza była największą z nich pod względem ilości zachorowań 
i śmiertelności w tak krótkim, bo niespełna trwającym 9 miesięcy okresie. Łącznie 
zachorowało 14646 osób, z czego zmarło 6350, czyli ponad 43%. Śmiertelność pod-
czas drugiej epidemii była o ponad 10 punktów procentowych mniejsza, a w kolejnych 
jeszcze niższa.

Niniejszy artykuł nie pretenduje oczywiście do miana całościowego i szczegółowe-
go opracowania tytułowego tematu, lecz ma za zadanie ukazanie tzw. drugiej strony 
medalu. Podkreślenie tego, iż wkład lekarzy w walkę z epidemią cholery polegał nie 
tylko na leczeniu porażonych chorobą, lecz także na podejmowaniu przez nich holi-
stycznych działań logistycznych od przygotowania bazy medycznej czyli wynajęcia 
lokali pod tymczasowe szpitale i ambulatoria, wyposażenie ich, zatrudnienie dodatko-
wego personelu, przez wydawanie przepisów i instrukcji, współpracę z policją i innymi 
urzędnikami przy kontrolowaniu wprowadzania ich w życie do usuwania skutków epi-
demii włącznie. Choć niniejszy tekst skupia się na wąskim gronie urzędników medycz-
nych, należy pamiętać i podkreślić, że w walkę z cholerą nie angażowali się jedynie le-
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karze, aptekarze, felczerzy, czy policja i wojsko. Była to, podobnie jak w czasie wojny, 
prawdziwa mobilizacja wszystkich środowisk i stanów społecznych – ziemiańskiego, 
mieszczańskiego, włościańskiego. Służby cywilne i mundurowe, świeccy i duchowni 
– każdy miał w tym czasie do wypełnienia inne, ważne zadanie.
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Abstract

The first mentions of venereal diseases epidemic on Polish lands come from 1493 year. In the years 
1878-1903 among the Russian army severity of the occurrence of venereal diseases in the Vilnius province 
was estimated at 3.6% and syphilis was burdened with 30% manpower. The years of World War I worsened 
the situation. Detachment husbands from wives, lowering living standards, poverty – that was the factors 
influencing the spread of this group of diseases. Endemic syphilis in Poland occurred in the Hutsul region 
(also called Pokucie) and in the Vilnius province called braslawski district - now the area of Belarus. After 
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bacteriological and epidemic research of syphilis were found endemic syphilis in approx. 30 villages of 
Vilnius province. The disease spread principally among the Orthodox Old Believers (orthodox religion). 
This population approx. 200 years ago were resettled from the Volga River into the Vilnius province follo-
wing the tsarist repression. The fight against this group of diseases was based on the provisions of the fight 
against prostitution, as well as clinics and anti-veneric hospitals.

Streszczenie

Pierwsze wzmianki epidemiczne chorób wenerycznych na ziemiach polskich pochodzą z 1493 roku. 
W latach 1878-1903, wśród wojsk rosyjskich, nasilenie występowania chorób wenerycznych w woj. wi-
leńskim szacowano na 3,6%, w tym kiłą było obciążonych 30% stanu osobowego. Lata I wojny światowej 
znacznie pogorszyły sytuację. Oderwanie mężów od żon, obniżenie standardów życiowych, nędza - to 
czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się tej grupy schorzeń. Kiła endemiczna w Polsce występowała  
na Huculszczyźnie (tzw. Pokuciu) oraz w woj. wileńskim powiecie braslawskim - obecnie teren Białorusi. 
Po wykonaniu badań bakteriologicznych i epidemicznych stwierdzono występowanie kiły endemicznej 
w ok. 30 wioskach woj. wileńskiego. Choroba szerzyła się wśród tzw. staroobrzędowców ortodoksyjnego 
odłamu prawosławia. Ludność ok. 200 lat temu przesiedlono znad Wołgi na teren woj. Wileńskiego w na-
stępstwie carskich represji. Zwalczanie tej grupy schorzeń oparte było o przepisy zwalczania nierządu oraz 
poradnie i szpitale przeciwweneryczne.

Pierwsze wzmianki o chorobach wenerycznych pochodzą z roku 1493: „tegoż roku 
po porażce Polaków w Bukowinie był głód wielki w Litwie i poczęła się szerzyć w lu-
dziach niemoc wielka i niesłychana franca do Polski z Rzymu z Polski do Litwy  prze-
niesiona”. Zwłaszcza w XV wieku informacji na ten temat przybywało. Jest to okres 
oficjalnego pojawiania się kiły w Europie.

W XIX wieku opisywane epidemie tych schorzeń w okresie  wojen napoleońskich 
i wojny francusko-niemieckiej (1870-1871)1.

W latach 1878-1903 wśród wojsk rosyjskich stacjonujących na terenie woj. wi-
leńskiego nasilenie występowania chorób wenerycznych szacowano na 3,6 % w tym 
obciążeni kiłą wynosiło 30% żołnierzy2.

Lata pierwszej wojny światowej pogorszyły istniejąca sytuację. Oderwanie mężów 
od żon, obniżenie standardów życia, nędza, głód to są czynniki wpływające na roz-
przestrzenienie się chorób wenerycznych. Sporo kobiet po utracie męża była zmuszona 
pozyskiwać środki do życia z prostytucji. Ludność miejska wykazywała zdecydowanie 
mniejszy poziom moralności w porównaniu do  ludności wiejskiej. Działania wojenne 
w latach 1919-1920 pogorszyły istniejącą sytuację. Przemieszczenie działań wojen-
nych ze wschodu na zachód, a następnie w kierunku odwrotnym, wpływało na rozprze-
strzenienie się tych schorzeń w społeczeństwie. Na ziemiach litewskich także o kilka 
procent notowano wzrost zachorowań.

1 Henryk Mierzecki : Choroby weneryczne w armii. Lekarz Wojskowy 1922 R. 3 nr 5 s. 360 – 377
2 Tamże, s. 360 – 387
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Na początku 1918 roku Szef Sekcji Zdrowia Publicznego opublikował odezwę, że 
na terenie byłego Królestwa Polskiego rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych 
stało się „ciężką plagą Narodu Polskiego”3.

Po zakończeniu działań wojennych i pewnej stabilizacji społeczno-ekonomicznej 
kraju, nastąpiło pewne uspokojenie dotyczące chorób wenerycznych. 

W połowie lat dwudziestych bardzo trudno było określić nawet szacunkową liczbę 
chorych wenerycznie. We wrześniu 1922 roku po przebadaniu blisko 30 000 chorych 
stwierdzono, że 52,3% przypadało na rzeżączkę, 43,8% na kiłę i 3,9% na wrzód wene-
ryczny. Chorowało wówczas 72% mężczyzn, 25,6% kobiet i 2,4% dzieci4. Największą 
zapadalność notowano wśród mieszkańców dzielnic robotniczych miast. 

Pod względem wojskowym Wilno należało do III Okręgu Korpusu Grodno. Wśród 
pozostałych Okręgów (I Warszawa, II Lublin, IV Łódź, V Kraków, VI Lwów, VII 
Poznań, VIII Toruń, IX Brześć, X Przemyśl) grodnieński okręg plasował się zawsze 
wysoko co do zapadalność na choroby weneryczne, zwłaszcza kiły. Corocznie tylko 
w środowisku wojskowym notowano od 1541 przypadków zachorowań  w 1922, do 
830 w 1931 roku. W tym na kiłę 243 w 1922 roku, do 79 w 1931 roku5.

W kilku sprawozdaniach dotyczących omawianego zagadnienia w latach II Rze-
czypospolitej oraz w publikacjach powojennych znaleźć można obszary występowania 
kiły endemicznej w Polsce. Pierwszy region dotyczy Huculszczyzny (tzw. Pokucia) 
w Małopolsce oraz drugi na Wileńszczyźnie. Z literatury wynika, że miejscem tym 
na terenie woj. wileńskiego, był powiat brasławski. Miasto Brasław leży nad jeziorem 
Drywiaty i obecnie znajduje się na terenie Białorusi. 

Naukowcy od kilkudziesięciu lat pod względem epidemicznym obserwowali ten 
teren. W 1933 roku rozpoczęto przygotowanie spisu chorych wenerycznie w całej Rze-
czypospolitej. Od września tego roku wysłano 17 000 ankiet do lekarzy, szpitali i przy-
chodni z zaleceniem odnotowania wszystkich chorych wenerycznie, którzy się zgłoszą 
do tych placówek w ciągu października.

Po raz pierwszy endemiczna kiła została stwierdzona w Ośrodku Zdrowia w Bra-
sławiu, wśród ludności wsi Niwniki, gmin Przebrodzie. Po wykonaniu szczególnych 
badań kiłę endemiczną stwierdzono jeszcze w 29 innych wsiach wspomnianej gminy 
Przebordzie, oraz w 6 wsiach gminy Nowy Pohost, w wsiach gminy Miosy, w 4 wsiach 
gminy Druje, w 12 wsiach gminy Plissy, w 6 wsiach gminy Jady, w 2 wsiach gminy 
Dryświaty, w 4 wsiach gminy Opsa oraz we wsiach należących do gmin Widze, Bohiń 

3 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN) Ministerstwo Opieki Społecznej 1918-1939, t. 1571, ss. nlb.
4 Państwowy Zakład Higieny (dalej PZH, Zbiory, Sprawozdania) O stanie zdrowotnym Rzeczypospoli-

tej Polskiej oraz o działalności władz instytucji zdrowia publicznego za rok 1929. Warszawa 1925. s.78
5 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych 

I.300.62 Sprawozdania o stanie zdrowotnym armii w latach 1922-1931 T. 34 s. 97 – 102
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i Szarkowszczyzna. Istniało również bardzo poważne podejrzenie, że choroba wystę-
puje także w sąsiednich powiatach6 – dziśnieńskiem, postawskim, święciańskim.

Choroba szerzyła się wśród tzw. staroobrzędowców dość ortodoksyjnego odłamu 
prawosławia. Rozprzestrzenianie kiły wśród tej grupy ludności sprzyjał niski poziom 
higieny i kultury, panujące w tej grupie przesądy, duża rozwiązłość obyczajów, prze-
konania religijne, które uznawały za grzech jakikolwiek kontakt z pomocą lekarską. 
Z tego powodu początkowe kontakty z służbą zdrowia były niechętne. Dopiero gdy 
leczenie przynosiło rezultaty przełamano nieufność do służby zdrowia.

Przeprowadzono więc szczegółowe badanie w/w miejscowościach. Wyniki były 
dramatyczne, wykazano istnienie w 75% kiły III-rzędowej, 22% kiły wrodzone póź-
nej, można ją także zaliczyć do III-rzędowej. Badania wskazywały jednoznacznie, że 
kiła istniała na tym terenie od 2-3 pokoleń i nosiła wszelkie cechy kiły endemicznej. 
Stwierdzono również, że schorzenia zawlekli i rozprzestrzeniali ją staroobrzędowcy. 
Władze carskie przesiedlali ludność w następstwie postępowania karnego, bądź rusy-
fikacyjnych obszarów na Wileńszczyźnie. Stwierdzono, że byli to przesiedleńcy po-
chodzący z okolic nadwołżańskich, gdzie od pokoleń występowała kiła endemiczna. 
Akcję zwalczania choroby rozpoczęto już w sierpniu 1933 roku. Do wybuchu II wojny 
światowej, zarówno Huculszczyzna jak i wyżej wspomniane powiaty na Wileńszczyź-
nie, stanowiły „oczko w głowie” do zwalczania endemicznej kiły. 

Działalność poradni przeciwkiłowych na Wileńszczyźnie, przedstawiała się nastę-
pująco7: 

Liczby świadczą jak zdecydowana i skuteczna była działalność przychodni przeciw 
wenerycznych, gdy z roku na rok występowała szybko poprawa wskaźników epide-
micznych dotyczących tej grupy zakażeń. Leczenie zaś polegało na kilkukrotnym po-
dawaniu preparatów bizmutu i orsenobenzolu.

W roku 1935 na terenie II Rzeczypospolitej działało 11 szpitali przeciwwenerycz-
nych z liczba 729 łóżek. W szpitalach  czystych było 44 oddziały dla chorych wene-

6 PZH, Zbiory, Sprawozdanie … za lata 1932-1933. Warszawa 1935 s. 46 – 47

1934 1935

Liczba leczonych na kiłę 1148 592
Udzielono porad 8165 4925
Dokonano zabiegów 8428 4729
Liczba wstrzyknięć dożylnych 1548 1452
Liczba odwiedzin pielęgniarskich 102 38
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rycznych, które posiadały 2051 łóżek. Były też szpitale ogólne bez oddziałów przeciw-
wenerycznych, które posiadały w sumie 2087 łóżek na których leczono wspomnianą 
grupę schorzeń.  Województwo wileńskie w porównaniu do innych regionów kraju 
posiadało największą liczbę łóżek dla tych chorych w liczbie 175 i 15 łóżek na oddzia-
łach7.

W sensie  legislacyjnym zwalczanie chorób wenerycznych rozpoczęto już po odzy-
skaniu niepodległości. W prawdzie jeszcze w okresie zaborów ukazały się „przepisy w 
sprawie zapobiegania przenoszeniu chorób zakaźnych przez przychodźców przyjętych 
przez specjalną Delegację Rady Lekarskiej Królestwa Polski z 1917 roku. Artykuł 7 
dotyczył również różnych chorób wenerycznych8. 

Na ziemiach polskich tzw. jawna i niejawna prostytucja działały jako podstawowe 
źródło szerzenia się chorób wenerycznych. Tworzono więc Urzędy  Sanitarno-Oby-
czajowe w większych miastach i powiatach. Lekarze pracujący w tych placówkach 
prowadzili okresowe kontrole prostytutek. Od września 1922 roku rozpoczęły działal-
ność komisje sanitarno-obyczajowe oraz urzędy policji podległe starostwom. W du-
żych miastach m.in. w Wilnie utworzono brygady policyjne sanitarno-obyczajowe dla 
lepszej działalności w poszczególnych miastach8.

 W 1923 roku sejm uchwalił ustawę dotyczą opieki społecznej , w której walka 
z nierządem została wyeksponowana (tamże). W 1926 roku w 11 działających refera-
tach sanitarno-obyczajowych dokonano 250 tysięcy oględzin i porad chorym wene-
rycznym. 

W 1928 roku powołano do życia Związek Przeciwweneryczny, organizacja ta z To-
warzystwem Eugenicznym rozpoczęła bardzo szeroką akcję propagowania zwalczania 
tej grupy schorzeń9. 

Na początku lat trzydziestych do akcji zapobiegawczej włączyli się studenci ostat-
nich lat medycyny oraz powołano do życia przychodnie dla matki i dziecka kiłowego 
w Gdyni zaś poradnie p/weneryczna dla marynarzy i obcokrajowców10.

W latach 1933-1934 ostateczny projekt ustawy o zwalczaniu chorób wenerycznych 
został opracowany.  Chorym na te schorzenia zabraniano wstępować w związki mał-
żeńskie, chorym po porodzie przyjmowano do karmienia osesków itp. i przymusu le-
czenia. W razie jego unikania mogła być zastosowana kara pieniężna bądź areszt11.

Niestety ustawy nie skierowano do sejmu, głównie ze względu na bardzo szczu-
pły budżet samorządów. Od 1935 roku znacznie poszerzono działalność szpitalnych 
przychodni przeciwwenerycznych, rozszerzono tez profil działalności zapobiegawczej 

7 PZH, Zbiory, Sprawozdanie … za 1934 i 1935. Warszawa 1937 s. 49 – 51
8 AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939. T. 1571 s. 55-56
9 PZH, Zbiory, Spraw. za 1923. Warszawa 1925 s. 76-78
10 AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939. T. 177 s. 32-38
11 PZH, Zbiory, Sprawozd. … za 1932/1933. Warszawa 1935 s. 46-50
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przyznając prowadzenie nadzoru nad nierządem 252 miejscowościom w tym zbiorem 
24 miastom oraz 288 powiatom . W tym wszystkim w województwie wileńskim, gdzie 
notowano występowanie kiły endemicznej 12.

Akcja zapobiegania i zwalczania tej grupy chorób była bardzo dobrze zorganizowa-
na. Działalność wspierało kilkanaście towarzystw naukowych i społecznych. Pomimo 
braku ustawy o zwalczaniu chorób wenerycznych na terenie województwa wileńskiego 
dokonano bardzo dużego postępu w bardzo znacznym ograniczeniu występowania kiły 
endemicznej i zahamowaniu szerzenia tej choroby.

12 PZH, Zbiory, Sprawozd. … za 1934/1935 r. Warszawa 1937 s. 47
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Abstract

Military conflicts which affected Poland during World War I, poverty of the population, lack of ele-
mentary resources needed for life - food, clothes, cleaning products and medicines, as well as the disastrous 
social and living conditions were the main reasons for the spread of the epidemic of dangerous infectious 
diseases, e.g. trachoma, which far-reaching consequences can lead to total blindness.
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The authors of this article attempt to review the epidemiological situation prevailing in Poland in the 
interwar period with particular emphasis on the fight against the epidemic of trachoma in Vilnius province 
in 1918-1939.

Streszczenie

Konflikty zbrojne, jakie dotknęły Polskę w czasie I wojny światowej, bieda ludności, brak elementar-
nych środków potrzebnych do życia - pożywienia, odzieży, środków czystości oraz medykamentów, a tak-
że fatalne warunki socjalno-bytowe były głównymi przyczynami szerzenia się epidemii groźnych chorób 
zakaźnych, m.in. jaglicy, która w daleko idących skutkach może doprowadzić do całkowitej ślepoty.

Autorzy dokonują próby przeglądu sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce w okresie między-
wojennym, ze szczególnym uwzględnieniem walki z epidemią jaglicy na terenach województwa wileń-
skiego w latach 1918-1939.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w okresie międzywojennym

Jednym z ponurych następstw I wojny światowej było dla Królestwa Polskiego i Li-
twy olbrzymie upośledzenie stanu zdrowotnego ludności oraz znaczący wzrost śmier-
telności z powodu gnębiących ludność epidemii chorób zakaźnych. Domostwa popadłe 
w kompletną ruinę, głód, nędza, brak kanalizacji i dostępu do bieżącej wody, brak 
środków czystości, leków, niedostateczna liczba lekarzy i placówek opieki medycznej, 
a także masowy ruch ludności między frontami walczących armii potęgowały ten dra-
matyczny stan rzeczy. Podział kraju na strefy okupacyjne utrudniał ponadto podjęcie 
w kraju skutecznej akcji zwalczania chorób zakaźnych.

Do najczęstszych i najgroźniejszych chorób zakaźnych panujących w okresie mię-
dzywojennym w Polsce, biorąc pod uwagę wskaźnik śmiertelności, charakter powikłań 
oraz daleko idące społeczno-ekonomiczne skutki choroby należały: dur/tyfus plamisty 
(osutkowy), dur/tyfus brzuszny, dur/tyfus rzekomy, czerwonka bakteryjna, błonica, 
cholera, grypa (influenza), odra, ospa prawdziwa, płonica, malaria (zimnica), gruźlica, 
choroby weneryczne oraz jaglica [1].

O ile w szeregach walczących wojsk w latach 1919-1921 nie odnotowano szaleń-
czego wzrostu zachorowalności na choroby zakaźne, o tyle wśród ludności cywil-
nej skala panujących epidemii, w tym epidemii jaglicy, była znacząca. Ponieważ na 
początku lat 20-stych XX wieku nie prowadzono statystyk zarówno w wojsku, jak 
i wśród ludności cywilnej, źródła podają jedynie szacunkową liczbę chorych na jaglicę 
w owym okresie, która na terenie Kresów Wschodnich sięgała ok. 12% wśród ogółu 
leczonej okulistycznie ludności cywilnej oraz do 8% wśród leczonych okulistycznie 
wojskowych. Zaniedbania sanitarno-higieniczne i związane z nimi rozprzestrzenianie 
się jaglicy stanowiły zatem poważny problem medyczno-społeczny w Polsce, zwłasz-
cza na terenach litewsko-białoruskich [2].

Działania celem zwalczania epidemii jaglicy rozpoczęło Wojsko Polskie w 1919 r., 
kiedy lekarze jednostek wojskowych zaczęli izolować zarażonych od zdrowych żołnie-
rzy przenosząc ich do szpitali, albo do specjalnie do tego celu utworzonych kompanii 
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jaglicowych, czyli pododdziałów skupiających wojskowych cierpiących na to samo 
schorzenie. W kompaniach jaglicowych żołnierze mogli w dalszym ciągu pełnić służ-
bę wojskową, przy czym znajdowali się pod stałą kontrolą lekarską. Miejsca te, jak 
się okazało, odgrywały nie tylko rolę izolowania chorej od zdrowej części populacji 
żołnierzy, ale również zapobiegały umyślnemu wzajemnemu zarażaniu się żołnierzy 
celem uniknięcia obowiązku pełnienia służby wojskowej [3].

Największym sprzymierzeńcem działań zapobiegawczych było przestrzeganie hi-
gieny osobistej oraz czystości pomieszczeń. W jednostkach wojskowych, gdzie czę-
ściej odnotowywano przypadki zachorowań na jaglicę obowiązkowo przeprowadzano 
cotygodniowe przeglądy narządu wzroku. W każdym garnizonie należało żołnierzom 
udostępnić bieżącą wodę do mycia oraz własny, oznaczony numerem ręcznik. Podłogi 
w pomieszczeniach dla żołnierzy lakierowano lub malowano farbą celem utrzymania 
lepszej czystości. Żołnierze cierpiący na ostrą postać choroby byli zwalniani przez ko-
misje lekarskie ze służby wojskowej, jednakże wojskowi cierpiący na tzw. zbliznowa-
ciałą postać choroby nie byli zwalniani z wojska. Przewlekłe przypadki kierowano do 
leczenia szpitalnego, a w przypadku szerzenia się epidemii stosowano w oddziale lub 
pododdziale ścisłą izolację. Żołnierz mógł chorować w wojsku na jaglicę do 3 miesię-
cy, a po upływie tego czasu zwalniano go ze służby i przenoszono do rezerwy, gdzie 
odbywał leczenie poza jednostką wojskową [4].

Z raportu o liczbie szpitali i łóżek epidemicznych na Kresach Wschodnich z dnia 15 
czerwca 1920 r. wynika, że:

- w okręgu wileńskim działały 24 szpitale dysponujące 1251 łóżkami epidemiczny-
mi (1306 osób na 1 łóżko);

- w okręgu brzeskim działało 29 szpitali posiadających łącznie 875 łóżek epide-
micznych (1282 osoby na 1 łóżko);

- w okręgu mińskim działało 13 szpitali z 480 łóżkami epidemicznych (2272 osoby 
na 1 łóżko).

Szpitale te należały do Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich Państwowego Urzę-
du do spraw Pomocy Jeńcom, Uchodźcom i Robotnikom oraz instytucji komunalnych 
i społecznych. Jak wynika z powyższych danych, ogólna liczba łóżek epidemicznych 
we wszystkich szpitalach należących do trzech okręgów wynosiła 2.606. Wymienio-
ne okręgi administracyjne zajmowały terytorium o powierzchni 142.171 km2, a liczba 
mieszkańców przekraczała 3,8 mln. Jednym z zadań utworzonego w 1920 r. Komi-
sariatu Wileńskiego wchodzącego w skład Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu 
do spraw Walki z Epidemiami, na którego czele stał płk. prof. Emil Godlewski, było 
zwiększenie liczby łóżek epidemicznych, tak aby jedno łóżko przypadało na 600-800 
mieszkańców. Oszacowano, że dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych na terytorium 
litewsko-białoruskim powinno istnieć od 5 do 6,5 tys. łóżek epidemicznych. Obszar ten 
posiadał ich nieco ponad 2.600, stąd niedostatek ten wynosił brakowało (w zależności 
od obszaru i gęstości zaludnienia) od 2,4 do 4 tys. łóżek [5].
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Leczenie jaglicy polegało w ówczesnych czasach na [6]:
- zakraplaniu do worka spojówkowego 3x dziennie roztworu Hydrargyrum oxycy-

jantum z oziębianiem gałek ocznych za pomocą worka wypełnionego lodem w przy-
padku ostrej postaci schorzenia; stosowaniu 10-20% roztworu protargolu lub lapisu 
oraz 5% roztworu argentaminy lub maści nowiformowej miejscowo;

- mechanicznym usuwaniu „ziaren jaglicowych” (tzw. jagieł) przy użyciu przyrządu 
Kuhnta po uprzednim podaniu adrenaliny w przypadku przewlekłej postaci schorze-
nia;

- mechanicznym usuwaniu jagieł za pomocą metody wałeczkowania;
- podawaniu 10% roztworu kuprocitrolu w przypadku wystąpienia łuszczki;
- stosowaniu 5% maści orfotormowej lub 2% masci optochinowej w przypadku 

owrzodzenia rogówki;
- wstrzykiwaniu podspojówkowym 0,9% roztworu chlorku sodu w najcięższych 

przypadkach.
Celem zapobieżenia rozszerzaniu się ognisk epidemicznych chorób zakaźnych, 

w styczniu 1920 r. opracowano projekt utworzenia Naczelnej Rady Sanitarnej złożonej 
z szefów sanitarnych wszystkich ministerstw oraz władz centralnych posiadających 
agendy sanitarne. Przewodnictwo nad NRS objął ówczesny Minister Zdrowia Publicz-
nego. Służba sanitarna Kresów Wschodnich organizowała się powoli i podlegała szefo-
wi sanitarnemu przy Zarządzie Cywilnym Kresów Wschodnich w Wilnie. Działalność 
wszczęły inspektoraty sanitarne w Wilnie, Brześciu, Mińsku i Kowlu. Powiaty dyspo-
nowały lekarzami powiatowymi, miasta – miejskimi. W niektórych gminach praco-
wali lekarze gminni, w innych, gdzie lekarzy było zbyt mało, ich funkcje sprawowali 
felczerzy. Rozesłano lekarzy epidemicznych do pomocy lekarzom powiatowym. Na 
terenach wschodnich utworzono również specjalne komisariaty epidemiczne [7]. Na 
terenie całego kraju otwarto wiele poradni lekarskich oraz państwowych i komunal-
nych szpitali epidemicznych. Jednym z nich był zorganizowany od podstaw w 1918 
r. w Witkowicach k. Krakowa Zakład Leczniczy dla Dzieci Jagliczych. Inicjatorami 
jego powstania byli: prof. dr Emil Godlewski – biolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i jednocześnie komisarz ds. zwalczania epidemii w Polsce oraz prof. dr Kazimierz Ma-
jewski - prof. okulistyki, który w latach 1919-1949 sprawował pieczę nad leczeniem 
dzieci chorych na jaglicę. Zakład powstał w drewnianych barakach zajmowanych dotąd 
przez internowanych polskich oficerów dzięki działaniom fundacji KBK (Książęco-bi-
skupi Komitet Pomocy Dzieciom Chorym Ks. Kardynała Adama Sapiehy), a następ-
nie został przekazany pod opiekę UJ w Krakowie. Okres międzywojenny Witkowice 
przetrwały jako jedyny szpital przeciwjagliczy w Polsce prowadzący zarówno leczenie 
zamknięte, jak i akcję wyszukiwania i zwalczania jaglicy w szkołach. Z uwagi na to, 
że dawne metody leczenia nie pozwalały pozbyć się tej choroby w krótkim czasie, 
leczenie w zakładach przeciwjagliczych trwało kilka miesięcy, a nawet lat, niestety 
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z częstymi nawrotami i powtórną koniecznością hospitalizacji. Szpital dla dzieci jagli-
czych w Witkowicach nie był typowym zakładem leczniczym, lecz zakładem leczni-
czo-wychowawczym ze szkołą podstawową i przedszkolem, wszak najmłodsi pacjenci 
oprócz leczenia potrzebowali również opieki wychowawców i nauczycieli [3, 7].

Akcja zapobiegania epidemii jaglicy musiała przebiegać w skoordynowany i prze-
myślany sposób. Cel ten był osiągany dzięki ścisłej współpracy wojskowej oraz cy-
wilnej służby zdrowia. Sytuację komplikował m. in. brak leków i innych środków 
medycznych, aczkolwiek problemem nadrzędnym był dotkliwy niedostatek personelu 
medycznego z uwagi na masowe powoływanie lekarzy do służby wojskowej. Ogólno-
krajowe zadania wojska w zakresie spraw higieny i epidemiologii koordynował Depar-
tament Sanitarny Ministerstwa Spraw Wojskowych, zaś nad całokształtem akcji higie-
niczno-sanitarnej na obszarze wojennym (front i etapy) czuwało Naczelne Dowództwo 
WP za pośrednictwem inspektorów sanitarnych frontów oraz lekarzy higienistów po-
szczególnych grup bojowych i okręgów etapowych. Służba sanitarna na obszarze byłe-
go zaboru pruskiego podlegała Departamentowi Sanitarnemu Urzędu Wojskowego. Na 
mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa z 9 stycznia 1920 r oraz na podstawie uchwały 
Sejmu z 14 stycznia 1920 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych i uchwały Rady 
Ministrów z 17 stycznia 1920 r. powołano Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do 
Walki z Epidemiami (N.N.K.) [8].

Pomimo, iż władze sanitarne kraju mobilizowały się głównie celem zwalczania in-
nych, bardziej niebezpiecznych epidemii chorób zakaźnych, odsetek nowych zacho-
rowań na jaglicę w latach 1922-1930 z każdym rokiem wzrastał – od 2.737 przypad-
ków w 1922 r. do 24.689 przypadków w 1930 r. Po masowej reemigracji ludności 
Polski w roku 1924, w Krakowie odbył się zjazd kierowników klinik okulistycznych, 
przedstawicieli państwowej służby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji zaintere-
sowanych problemem zwalczania jaglicy. Wskaźniki zapadalności na jaglicę wśród 
reemigrantów były duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzieci i młodzież – potencjal-
nych przyszłych poborowych. W latach 1925-1926 74% dzieci leczonych w zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych cierpiało na jaglicę, a badania w szkołach wykazały, że 
zarażonych jest ok. 8% badanej populacji dzieci. Celem wygaszenia ognisk epidemii 
utworzono kolejne zakłady przeciwjaglicze, m.in. w Warszawie, Pruszkowie, Wilnie, 
Częstochowie i Śremie. Tam izolowano, hospitalizowano i leczono chorych. Organiza-
cja państwowych szpitali epidemicznych w poszczególnych powiatach opierała się na 
wzajemnej współpracy władz powiatu (starosty i lekarza powiatowego) z naczelnym 
lekarzem szpitala - kolumny wyznaczonym przez komisariat, któremu podlegali ordy-
natorzy szpitali. Głównym zadaniem naczelnego lekarza szpitala – kolumny było spra-
wowanie kontroli nad działaniem szpitali epidemicznych podlegających Naczelnemu 
Komisariatowi oraz wydawanie zarządzeń sanitarnych i profilaktycznych w powiecie. 
Przychodnie przeciwjaglicze i specjalistyczne oddziały szpitalne powstawały siłami i 
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środkami samorządów, a mocą dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. leczenie 
w przypadku zagrożenia epidemicznego było bezpłatne, powszechne i przymusowe. 
Wprowadzenie obowiązkowej zgłaszalności zachorowań w znacznej mierze przyczy-
niło się do poprawy szacowania danych o chorobie wśród ludności cywilnej. Początek 
lat 30-stych przyniósł pewną stabilizację - zapadalność na jaglicę wahała się wówczas 
w okolicach 20-22 tys. w skali rocznej. W 1935 r. liczba chorych w kraju została osza-
cowana na rekordową dotychczas liczbę 400 tys. osób, przy czym oficjalnie zarejestro-
wano zaledwie ok. 25% osób z grupy chorujących [7, 9].

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niezwykle ważną rolę w wykrywaniu przy-
padków zachorowań na jaglicę spełniali poborowi, którzy podchodząc do badań lekar-
skich, w przypadku wykrycia u nich jakiejkolwiek choroby zakaźnej, automatycznie 
zostawali odnotowywani w kartotekach, a następnie poddawani leczeniu i obserwacji. 
Obowiązek rejestracji chorób zakaźnych, w tym jaglicy, wśród poborowych wprowa-
dzono już w roku 1922. Z inicjatywy Centralnej Dyrekcji Służby Zdrowia przy Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych 
wydano w 1926 r. wspólne zarządzenie w sprawie leczenia żołnierzy chorych na jaglicę 
zwalnianych z wojska [10, 11].
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Upowszechnienie rejestracji chorych w Wojsku Polskim sprawiło, że w roku 1922 
odnotowano bardzo wysoką liczbę zachorowań wśród rekrutów – 2.225 przypadków. 
W latach 1923-1926 liczby zachorowań sukcesywnie malały, aby w roku 1926 uzyskać 
wartość 837 przypadków. W latach 1927-1928 odnotowano nieco wyższe wskaźniki 
zachorowalności na jaglicę w stosunku do danych pochodzących z roku 1926, kie-
dy wprowadzono obowiązek zwalniania chorych ze służby wojskowej. Począwszy od 
roku 1929, aż po lata 30-ste, wskaźniki zapadalności na jaglicę wśród poborowych 
zaczęły wyraźnie spadać i na przełomie lat 1929-1931 wynosiły kolejno: 1929 r. – 742 
zachorowania rocznie, 1930 r. – 650 zachorowań rocznie, 1931 r. – 426 zachorowań 
rocznie [14, 15].

Sytuację występowania jaglicy w WP w latach 1922-1931 obrazuje Tabela 1 (1a, 
1b, 1c, 1d).

Ze źródeł CAW, AAN [10, 11] oraz Tabeli 1b wynika, iż statystykę zachorowań 
na jaglicę w Wojsku Polskim w latach 1922-1931 cechowała pewna sezonowość – 
wskaźnik zapadalności wzrastał późną wiosną i latem, tzn. w maju, czerwcu oraz lipcu, 
osiągając wartości najwyższe w czerwcu (średni wskaźnik zapadalności równy 0,363), 
a także zwiększał się w styczniu, lutym i marcu. Zjawisko to można powiązać z kilko-
ma faktami:

- w ciepłych miesiącach odbywały się ćwiczenia poligonowe, co wiązało się z obni-
żeniem higieny osobistej żołnierzy, a zatem zwiększało ryzyko zarażenia chorobą;
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- poligony były miejscem dużego skupiska ludzi, którzy przebywając w ciasnych 
namiotach, korzystając ze wspólnych ręczników i mając ograniczony dostęp do bieżą-
cej wody oraz środków czystości byli mocno narażeni na zakażenie;

- cykl życiowy i największa aktywność owadów, a zwłaszcza much, które w pośred-
ni sposób przyczyniały się do roznoszenia choroby przypada na koniec wiosny i lato 
(czerwiec);

- miesiące zimowe, głównie styczeń, to również czas mniejszej dbałości o higienę 
osobistą z uwagi na niesprzyjające warunki – niskie temperatury;

- miesiąc styczeń wypada ponadto tuż po zakończeniu świąt bożonarodzeniowych, 
a te są okazją do spędzenia urlopu w gronie rodziny, a tym samym zwiększają ryzyko 
zachorowania.

Zróżnicowanie wskaźnika zapadalności ludności cywilnej i wojskowych było bar-
dzo wyraźne, co należy wiązać właśnie z efektywnością wychwytywania chorych dzię-
ki wprowadzeniu obowiązkowej zgłaszalności chorób zakaźnych. Rejestracja w WP 
działała dużo wcześniej (rok 1922), aniżeli rejestracja ludności cywilnej (koniec lat 
20-stych), co wpływało na ogół danych statystycznych pochodzących z tego okresu. 
Ponadto, wysoki współczynnik zachorowalności cywili wpływał bez wątpienia nieko-
rzystnie na wskaźniki dotyczące żołnierzy [12, 13].

Wprowadzone w 1922 r. przepisy orzecznicze nie zezwalały na czynną służbę 
wojskową rekrutom chorującym na jaglicę. Odbiło się to na stanie liczebnym Wojska 
Polskiego. Po okresie spadku liczby nowych zachorowań w WP, w latach 30-stych 
poddano pod rozwagę możliwość wcielania do wojska rekrutów z łagodnymi posta-
ciami choroby, u których nie występowały powikłania, podobnie jak to miało miejsce 
w utworzonych w 1919 r. kompaniach jagliczych. Z danych źródłowych wynika, że 
w latach 1932-1933 do szeregów po uprzednim leczeniu szpitalnym powróciło 84% 
zwolnionych z powodu jaglicy wojskowych, zaś jedynie 16% otrzymało odroczenie 
[14].

W roku 1937 w Polsce funkcjonowało 656 poradni przeciwjagliczych, a liczba le-
czonych w nich pacjentów wynosiła blisko 300 tys. W tymże roku udzielono ok. 1.4 
mln porad lekarskich i wykonano 117 tys. zabiegów medycznych. Dane te bardzo do-
sadnie pokazują jaka była skala epidemii jaglicy [15].

ocena akcji zwalczania jaglicy na Kresach Wschodnich w okresie 
międzywojennym

W czasach II Rzeczypospolitej Polskiej ze Związkiem Sowieckim graniczyło pięć 
polskich województw: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie oraz tarnopol-
skie. Były to obszary najsłabiej rozwinięte ekonomicznie, rzadko zaludnione, o najniż-
szym poziomie życia. Województwo wileńskie było przez cały okres międzywojenny 
największym ogniskiem epidemicznym jaglicy [14], co przedstawia Rycina 1.
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W roku 1930 zarejestrowano w Polsce 24.329 przypadków jaglicy (co dawało za-
padalność krajową 89,7/100.000 ludności), podczas gdy w woj. wileńskim była ona 
aż 8-krotnie wyższa (705,2/100.000). W roku 1936 na 22.244 zachorowań w Polsce, 
5.445 dotyczyło właśnie Wileńszczyzny, zaś w 1937 r. na 20.421 przypadków w kraju 
– ok. 20% ogółu odsetka chorych dotyczyło woj. wileńskiego. Kpt Józef Kobylański 
pisze, czym była ta choroba dla ówczesnej służby zdrowia: „Sprawa jaglicy jest na 
Kresach sprawą palącą. Okazało się bowiem, że są całe wsie, gdzie prawie w każdym 
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domu jest ktoś chory na jaglicę, a wielu nawet dotkniętych całkowitą ślepotą.” [16]
Tabela 2 ukazuje znaczące różnice w rozmieszczeniu lekarzy i łóżek szpitalnych 

na terenach kresowych w latach 1935-1937 w przeliczeniu na 10 tys. ludności.

Województwa Liczba lekarzy Liczba łóżek szpitalnych

wileńskie 4,1 17,4
poleskie 1,7 7,0

nowogródzkie brak danych 5,5
wołyńskie 1,5 4,9

tarnopolskie brak danych 5.6
stanisławowskie brak danych 8,3

śląskie brak danych 72,9 (1938 r.)
Średnio dla Polski 3,7 21,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł CAW, I. 300. 62, t. 34.

Pozornie wysoka liczba lekarzy i łóżek szpitalnych w woj. wileńskim odzwiercie-
dlała w istocie ich znaczne nagromadzenie w wielkim ośrodku miejsko-akademickim 
– Wilnie, który liczył w 1937 r. 208 tys. mieszkańców. Nie licząc Wilna, cała reszta 
terenów podlegających województwu cierpiała ich brak. Liczba lekarzy w Polsce mię-
dzywojennej, choć uległa niemal podwojeniu (z 6.900 w 1923 r. do 12.900 w 1938 r.), 
pozostawała wciąż jedną z najniższych w Europie. W 1939 r. spośród 12.592 lekarzy 
medycyny oraz 3.696 lekarzy stomatologów, na Kresach Wschodnich pracowało jedy-
nie około 4.000 lekarzy medycyny i 900 lekarzy dentystów. Jeśli dodamy, że tereny te 
należały do najbardziej zaniedbanych i niedostępnych w skali całego kraju, to otrzyma-
my obraz służby zdrowia toczącej ogromnie ciężką walkę z epidemiami wielu chorób 
zakaźnych na terenach polsko-sowieckiego pogranicza [17].

Skuteczne zwalczanie jaglicy na terenach jej najczęstszego występowania można 
postrzegać jako jedno z największych osiągnięć sanitarnych, organizacyjnych, a wręcz 
cywilizacyjnych Wojska Polskiego. W wykrywaniu i zwalczaniu jaglicy podstawowe 
znaczenie miała rzetelna praca komisji poborowych, tworzenie i nadzorowanie działań 
kompanii jagliczych, które prowadziły izolacje i niełatwe leczenie chorych żołnierzy. 
Działania te przyniosły w efekcie systematyczny spadek zachorowalności na jaglicę 
zarówno w WP, jak i wśród ludności cywilnej [18].



329Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Bibliografia
1.  Berner  Włodzimierz: Z dziejów walki z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce po I wojnie świa-

towej – do 1924 r. (z uwzględnieniem wielkich miast). Prz. Epidemiol. 2008 62 s. 849-859
2.  Abramowicz Jan: O jaglicy w wojsku na terenie O.K. Nr III i jej zwalczaniu. Lek. Wojsk. 1923 R. 

4 nr 5 s. 384-388
3. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej CAW), S.654, Gab. Min., ss. nlb. Nad schro-

niskiem w Witkowicach wojsko roztoczyło wszechstronną opiekę od 11.06.1919 r. Kontrakt odnowiono 
13.08.1921 r.

4 .  Bał łaban Teodor: Ocena jaglicy, jej leczenie i zapobieganie ze stanowiska wojskowo-lekarskiego. 
Lek. Wojsk. 1920 R. 1 nr 4 s. 12-13

5. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, D.IV.44B, ss. nlb. Wroczyński Czesław, Sprawozdanie z 
działalności Nadzwyczajnego Komisariatu do spraw zwalczania epidemii na ziemiach wschodnich od 7 
marca do 13 lipca 1920 r.

6 .  Bał łaban Teodor, op. cit., s. 5-7
7.  Likiernik Morytz Maurycy: O leczeniu jaglicy na prowincji. Lek. Wojsk. 1922 R. 3 nr 4 s. 318
8. Wysocki Aleksander, Sytuacja epidemiologiczna w okresie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920: [on-

line], http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b20/b20_6.pdf, dostęp 28 II 2016
9. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Min. Op. Społ., Dwadzieścia lat publicznej Służ-

by Zdrowia w Polsce Odrodzonej 1918-1938, Warszawa 1939 s. 61
10. CAW, I. 300. 62, t. 34, s. 82. Występowanie jaglicy wśród poborowych
11. AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939, ss. nlb.
12. Państwowy Zakład Higieny, O stanie zdrowotnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz o działalności 

władz instytucji zdrowia publicznego za rok 1929, Warszawa 1925 s. 138
13.  Chodorowski  Marian: Jaglica w wojsku. Lek. Wojsk. 1922 T. 3 nr 4 s. 318
14.  Zachert  Marian Henryk Antoni: Jaglica a obronność kraju. Lek. Wojsk. 1936 T. 28 s. 783
15.  Rostkowski  Ludwik: Znaczenie kampanii jagliczej. Lek. Wojsk. 1925 T. 6 nr 9 s. 801-806
16. CAW, I. 300. 62. T. 28, Pismo Min. Op. Społ. Do Min. S.Wojsk. z 12 grudnia 1938 r.
17.  Rostkowski  Ludwik: Ocena postępów zwalczania jaglicy. Lek. Wojsk. 1938  T. 34 nr 2 s. 204 - 

215
18.  Jeśman Czesław: Choroby zakaźne w Wojsku Polskim jako zagadnienie epidemiologiczne i profi-

laktyczno-lecznicze, cz. 1, rozprawa habilitacyjna, Wojskowa Akademia Medyczna. Łódź 1977



330 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Dr Zbigniew Kopociński Dr Krzysztof Kopociński Prof. dr hab. 
Czesław Jeśman

DZIEjE WOjSKOWEgO SZPITaLa SEZONOWEgO 
W DRuSKIeNNIKACH – FIlII 3. SzPItAlA oKRęGoWeGo 

W gRODNIE

Łódź – UM

Abstract

The authors present the short history of  the Military Seasonal Hospital in Druskienniki – branch of the 
3rd Regional Hospital in Grodno. Druskienniki was a small town on the right bank of the Niemen River, 
42km from Grodno. In 1794, the Polish king Stanislaw August Poniatowski bestowed the status of a heal-
th-resort to Druskienniki. In the early 19th century the Polish professor at Wilno University Ignacy Fonberg 
showed, that Druskienniki’s mineral water include: Magnesium, Potassium, Sodium, Calcium and so on. 
Druskienniki was a favourite place of marshal Jozef Pilsudski. He spent there most of his summer holidays 
and promoted development of the town. The Military Seasonal Hospital in Druskienniki was established in 
1926 as a branch of the 3rd Regional Hospital in Grodno. In inter war period it was dynamically developing 
and was one from the most well-known in the entire region. Lieutenant-colonel Ludwik Tomasz Zielinski 
was the commandant of the hospital several times. The beginning of the World War II was the end of  hi-
story the Military Seasonal Hospital in Druskienniki.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają zarys historii Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach filii 3. 
Szpitala Okręgowego w Grodnie. Druskienniki to małe miasteczko położone na prawym brzegu rzeki Nie-
men, 42 km od Grodna. W 1794 r. polski król Stanisław August Poniatowski nadał mu status miejscowości 
leczniczej. W początkach XIX w. polski profesor z Uniwersytetu w Wilnie Ignacy Fonberg udowodnił, że 
druskiennicka woda mineralna zawiera: magnez, potas, sód, wapno i tym podobne. Druskienniki były ulu-
bioną miejscowością marszałka Józefa Piłsudskiego. Spędzał tu większość letnich wakacji i dbał o rozwój 
miasteczka. Wojskowy Szpital Sezonowy w Druskiennikach powstał w 1926 r.  jako filia 3. Szpitala Okrę-
gowego w Grodnie. W okresie międzywojennym dynamicznie się rozwijał i był jednym z najbardziej zna-
nych w całym regionie. Komendantem szpitala wielokrotnie był podpułkownik Ludwik Tomasz Zieliński. 
Początek II wojny światowej był końcem historii Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach.
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Druskienniki od lat słyną jako kurort i miejsce wypoczynku tysięcy kuracjuszy, co 
zawdzięczają swojemu pięknemu położeniu geograficznemu na prawym brzegu rzeki 
Niemen, jak i bogactwom naturalnym (wody mineralne). Jako zdrojowisko w dzisiej-
szym tego słowa znaczeniu zaistniało w końcu XVIII w. za sprawą ostatniego króla 
Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zlecił swoim uczonym wykonanie 
analizy tamtejszych wód mineralnych a następnie nadał Druskiennikom status miejsco-
wości leczniczej. Mimo upadku Rzeczpospolitej i przejęcia tych terenów przez rosyj-
skiego zaborcę zainteresowanie leczeniem w tej słynnej już miejscowości nie ustało, co 
starały się wykorzystać także władze okupacyjne. W 1830 r. profesor Ignacy Fonberg  
z wileńskiego Uniwersytetu, na rozkaz grodzieńskiego gubernatora, dokonał nowocze-
snej analizy druskiennickich wód mineralnych i potwierdził zawarte w nich pierwiastki 
(magnez, sód, potas, wapno i inne) oraz właściwości lecznicze.  Siedem lat później Ko-
mitet Druskiennickich Wód Mineralnych utworzył Zakład Zdrojowy, który przyczynił 
się do dalszego rozwoju miasteczka. Początek XX wieku nie był zbyt szczęśliwy dla 
całej Europy, w tym dla kresowego kurortu. I wojna światowa, rewolucja bolszewicka 
w Rosji oraz wojna polsko-rosyjska przyczyniły się do znacznego zniszczenia i obró-
cenia w ruinę całej miejscowości. Dopiero po odzyskaniu niepodległości i powrocie 
Druskiennik na łono Rzeczpospolitej przypadł ich szczególnie szybki rozwój, którego 
szczyt przypadł na lata trzydzieste dwudziestolecia międzywojennego. Nie bez znacze-
nia była tu postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który niezwykle cenił sobie wypo-
czynek w tej miejscowości i bywał tam częstym gościem. Znana jest jego wypowiedź 
na ten temat: „Doktorzy zalecają, bym jechał leczyć się za granicę, a ja pragnę na lato 
wyjechać do Druskiennik. Doktorzy mają swoją politykę, a ja swoją. Gdyby oni znali 
Kresy, tamtejsze drzewa, powietrze i lud tamtejszy, nasze potrawy i przyzwyczajenia, 
na pewno zmieniliby swoją politykę”.  W tym czasie działał już odbudowany nowocze-
sny Zakład Zdrojowy dysponujący 140. łazienkami i salami, gdzie oferowano kuracju-
szom kąpiele borowinowe i solankowe, zabiegi diatermiczne, faradyzację, jonizację, 
galwanizację, naświetlania lampami kwarcowymi Landeckera i Minina itp. Kuracjusze 
bardzo chętnie korzystali także z oddziałów wodolecznictwa, kąpieli kaskadowych na 
rzece Rotniczance oraz jedynego w kraju Zakładu Leczniczego Stosowania Słońca, Po-
wietrza i Ruchu im. dr E.Lewickiej, gdzie znajdowały się plaże o stopniowo wzrastają-
cym nasłonecznieniu, boiska sportowe, bieżnie i baseny. Z dzisiejszego punktu widze-
nia, gdy udowodniono wpływ nadmiernego promieniowania słonecznego na rozwój 
czerniaka złośliwego skóry, oferta tego ostatniego z wymienionych zakładów nieco się 
zdezaktualizowała, choć  kontakt z naturą i aktywność fizyczna jest ponadczasowym 
źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia 1. 

1 Tadeusz Kulesza: Druskienniki i okolice: przewodnik turystyczny. Druskienniki 1935 s. 53-54, 187
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Rycina 1. Kadra i kuracjusze Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach, 1936 rok,                
w środku siedzi major dr Ludwik Tomasz Zieliński

Wojskowa służba zdrowia doceniała rolę i znaczenie leczenia uzdrowiskowego za-
równo dla kadry zawodowej, jak i rodzin żołnierzy. Dla realizacji tego rodzaju leczenia 
powstawały Wojskowe Szpitale Sezonowe uruchamiane każdorazowo zarządzeniem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk) na wniosek Szefa Departamentu Zdro-
wia. Warto podkreślić, że pierwsze takie placówki utworzono już w 1919 r. w Busku, 
Ciechocinku i Krynicy, co umożliwiło rekonwalescencję poszkodowanym w czasie 
wojny żołnierzom. W miarę stabilizacji sytuacji polityczno-gospodarczej powsta-
ły kolejne tego typu jednostki. Były one organizowane przez określony stały szpital 
wojskowy (z reguły okręgowy), który zapewniał opiekę logistyczną, kadrę lekarską 
rekrutowano z różnych placówek. Na pierwszy turnus pacjenci kierowani byli przez 
komendantów szpitali okręgowych, na ewentualne kolejne (w zależności od postępu 
kuracji) przez komendantów szpitali sezonowych. 

Druskienniki, którym wielką renomę zrobił marszałek Józef Piłsudski, dołączyły do 
grona siedzib wojskowych placówek medycznych w 1926 r. (Dziennik Rozkazów Woj-
skowych nr 12/1926). Zadanie zorganizowania tam Wojskowego Szpitala Sezonowego 
powierzono komendantowi 3. Szpitala Okręgowego z Grodna. Była to jedna z dzie-
sięciu istniejących dużych placówek okręgowych wojskowej służby zdrowia, która 
w późniejszym okresie zasłynie z udziału w brawurowej obronie miasta Grodna przed 
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wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej w 1939 r. Druskiennicka filia 3. Szpita-
la Okręgowego z Grodna działała  w systemie 4-sezonowym: I sezon: 16.05.-13.06; 
II sezon: 16.06.-13.07.; III sezon: 16.07.-13.08.; IV sezon: 16.08.-13.09. Początkowo 
dysponowała 40. łóżkami zlokalizowanymi w wynajętej przez wojsko willi „Ondyna”. 
W miarę rozwoju i ogromnego zainteresowania kuracjuszy leczeniem w Druskienni-
kach liczba łóżek stopniowo wzrastała, w 1935 r. było już ich 100, zaś w 1938 r. 200 2. 

Odpowiednio powiększano także bazę lokalową Wojskowego Szpitala Sezonowego 
poprzez wynajmowanie sąsiednich budynków i pomieszczeń. Kuracjusze zakwatero-
wani byli w pokojach o różnym standardzie, od 2- do 6-osobowych. Placówka dyspo-
nowała własną kuchnią i stołówką, gdzie serwowano smaczne i zdrowe posiłki. Z regu-
ły obsada etatowa szpitala prezentowała się następująco: lekarz-oficer jako komendant 
(w miarę wzrostu liczby łóżek pojawił się w etacie drugi lekarz w charakterze starszego 
ordynatora), podoficer sanitarny, trzech szeregowych sanitarnych, siostra PCK, dwie 
kucharki, praczka, trzy posługaczki. Transport ludzi i towarów odbywał się za pomo-
cą samochodu sanitarnego i wozu parokonnego, którymi to pojazdami dysponowała 
druskiennicka filia 3. Szpitala Okręgowego z Grodna. Kuracjusze mogli bezpłatnie 
korzystać z większości zabiegów oferowanych w Zakładzie Zdrojowym, za co opła-
tę dokonywało 3. Okręgowe Szefostwo Sanitarne z Grodna z budżetu Departamentu 
Zdrowia MSWojsk. Należy szczególnie podkreślić, że Zarząd Zdrojowiska udzielił 
wojsku znacznych zniżek np. 50% na zabiegi hydropatyczne, 25% na kąpiele boro-
winowe i kwasowęglowe.  Większość pacjentów Wojskowego Szpitala Sezonowego 
w Druskiennikach stanowiły żony oficerów z dziećmi (np. w 1929 r. 82%), domino-
wali kuracjusze w średnim wieku. Przeważały osoby cierpiące na schorzenia układu 
ruchu, narządów chłonnych i krwi (34-35%), choroby kobiece (14%), choroby układu 
nerwowego (10%). Wśród oferowanych zabiegów największą popularnością cieszyły 
się kąpiele solankowe (44% wykonywanych zabiegów), kąpiele i zabiegi borowinowe 
(30%), kąpiele kwasowęglowe (20%) i hydropatie (20%). Kuracje przynosiły w ocenie 
ówczesnych lekarzy wynik bardzo zadowalający, co potwierdzały dobre opinie więk-
szości pacjentów, którzy w subiektywnej ocenie odczuwali poprawę stanu zdrowia 3.

Za całokształt pracy filii 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie każdorazowo odpo-
wiadał jej komendant, który był wyznaczany przez komendanta placówki grodzień-
skiej (z reguły medyk z 3. Szpitala Okręgowego, choć bywali także lekarze ze Szpitala 

2 Andrzej Felchner: Służba zdrowia Wojska Polskiego od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r., 
rozprawa hab., Łódź 1990, 162-163; Wiadomości bieżące. Uruchomienie filii 3 Sz.O. w Druskiennikach, 
Lek. Wojsk. 1926 R. 7 nr 4 s. 424; Adolf Malinowski : Filja 3 Szpitala Okręgowego w Druskiennikach 
w 1929 r., Lek. Wojsk. 1930 T.16 nr 7/8 s. 276; Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu: 
F.67.2.1894; Jerzy Lis icki : Strzelcy Grodzieńscy. 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana 
Batorego. Białystok 1995 s. 53

3 Adolf Malinowski : Filja 3 Szpitala Okręgowego w Druskiennikach w 1929 r., Lek. Wojsk. 1930 T.16 
nr 7/8 276
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Obszaru Warownego Wilno). Najczęściej był to doświadczony internista lub pulmo-
nolog. Sześciokrotnie piastował tę funkcję starszy ordynator oddziału wewnętrznego 
grodzieńskiego szpitala kpt./ppłk dr Ludwik Tomasz Zieliński. O jego pracy na tym 
stanowisku najlepiej świadczy opinia dowódcy III Okręgu Korpusu gen. bryg. Józefa 
Olszyny-Wilczyńskiego (zamordowany przez Sowietów 22 września 1939 r.): „... Bar-
dzo duże zdolności administracyjne, sprężystość i energię wykazał również na stano-
wisku Komendanta Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach...” 4.

Należy podkreślić, że filia 3. Szpitala Okręgowego w Druskiennikach w okresie 
swego działania doskonale wywiązywała się z postawionych przed nią zadań, była 
niezwykle popularna wśród kuracjuszy, którzy darzyli to miejsce szczególną sympatią. 
W 1938 r. dysponując 200. łóżkami należała do największych Wojskowych Szpitali 
Sezonowych w kraju. Wybuch II wojny światowej zakończył niestety historię zarówno 
Wojskowego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach, jak i 3. Szpitala Okręgowego 
w Grodnie czyli jednostki macierzystej dla tej filii. Większość kadry lekarskiej została 
wymordowana, placówek nigdy nie odtworzono. Grodno znajduje się obecnie w grani-
cach Białorusi a Druskienniki Litwy.

4 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP - 8681
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WojSKoWA SŁużBA zDRoWIA W PolSKIej KINeMAtoGRAFII, 
W tyM z DAWNeGo WojeWóDztWA WIleńSKIeGo

Łódź – UM

Abstract

The article is showing the presentation of the Military Health Service in the Polish cinematography, 
from the former Wilno Region as well. As a rule it’s turning up at war films as a subplot. We are finding 
elements of the description of the Military Health Service in the films of such masters like e.g. Andrzej 
Wajda, Ewa and Czeslaw Petelski, Janusz Morgenstern, Stanislaw Rozewicz. One should encourage artists 
visiting The University Museum in Lodz (former The Museum of the Polish Military Health Service) what 
could be the source of the inspiration for them. The Museum has the most exhibit collection concerning of 
the Military Health Service. We hope that in the future wonderful films about the Polish Military Health 
Service will occur. 

Streszczenie

W artykule ukazany jest sposób prezentacji wojskowej służby zdrowia w polskiej kinematografii, 
w tym z dawnego województwa wileńskiego. Z reguły pojawia się ona w filmach wojennych jako wą-
tek poboczny. Fragmenty opisu wojskowego sanitariatu znajdujemy w dziełach takich mistrzów, jak np. 
Andrzej Wajda, Ewa i Czesław Petelscy, Janusz Morgenstern, Stanisław Różewicz. Należy zachęcać arty-
stów do odwiedzania Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dawne Muzeum Polskiej Wojskowej 
Służby Zdrowia), co mogłoby być dla nich źródłem inspiracji. Muzeum dysponuje największą ilością 
eksponatów dotyczących dziejów wojskowej służby zdrowia. Mamy nadzieję, że w przyszłości powstaną 
wspaniałe filmy o polskim wojskowym sanitariacie. 

Wstęp

Od czasu powstania wynalazku braci Lumiere w ciągu kilkudziesięciu lat film stał 
się jedną z najważniejszych sztuk, oddziaływujących i docierających do ogromnej licz-
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by osób. Na tym polu przegrywają z kinem bardziej tradycyjne środki wyrazu arty-
stycznego: literatura, malarstwo, rzeźba etc. Niewątpliwie do powszechnej świadomo-
ści trafia to, co było pokazane w ciekawym i popularnym filmie, nawet jeśli niewiele 
miało wspólnego z rzeczywistością. Relatywnie mało osób sięga do opracowań histo-
rycznych, pamiętników, monografii a swoją wiedzę także historyczną czerpie z mniej 
lub bardziej udanych seansów w kinie. Doskonale wiedzą o tym Amerykanie, którzy od 
wielu lat tworzą obrazy historyczne ukazujące różne wydarzenia z przeszłości, często 
w sposób przerysowany, błędny i obarczony olbrzymią ilością pomyłek w zakresie 
faktów, scenografii, kostiumów czy dekoracji. Nie gasnącą popularnością u widzów 
cieszy się tematyka wojenna a także szeroko rozumiana praca służby zdrowia. Ten 
ostatni aspekt szczególnie mocno zaistniał w licznych serialach produkowanych na ca-
łym świecie, od amerykańskiego serialu „Doktor  Kildere” (1961-1966), poprzez cze-
chosłowackie „Szpital na peryferiach” (1977-1981) czy „Karetkę pogotowia” (1984), 
do bardziej współczesnych produkcji zza oceanu np. „Ostry dyżur” (1994-2009), „Chi-
rurdzy” (2005). 

Na tym tle polska kinematografia prezentuje się dość ubogo, choć zdarzały się mniej 
lub bardziej udane próby zajęcia się tym tematem np. serial „Doktor Ewa” (1970) ze 
wspaniałą Ewą Wiśniewską w roli tytułowej czy „Doktor Judym” (1975) z Janem En-
glertem, pośrednio o bardzo szeroko rozumianej służbie zdrowia opowiadał także Jerzy 
Hoffman w filmie pt. „Znachor” (1981) ze wspaniałym Jerzym Bińczyckim w roli prof. 
Rafała Wilczura. Jedną z najlepszych produkcji w tym gatunku było dzieło Edwarda 
Żebrowskiego pt. „Szpital przemienienia” (1978) na podstawie znakomitej powieści 
Stanisława Lema, w której ukazano dzieje funkcjonowania i zagłady zakładu psychia-
trycznego w czasie okupacji niemieckiej. Celem tego artykułu jest przypomnienie do-
robku polskiej kinematografii na polu prezentacji działalności wojskowego sanitariatu 
czyli specyficznego rodzaju służby medycznej, związanej z armią i rozwijającej w peł-
ni skrzydła podczas działań wojennych. 

Samopomoc i pomoc koleżeńska na polu walki 

Z reguły praca sanitariatu nie jest zasadniczym tematem opowieści, lecz pojawia 
się w tle, gdy trzeba udzielić niezbędnej pomocy głównym lub pobocznym postaciom, 
które ucierpiały w wyniku działań wojennych. Analizując i sumując wiele scen zawar-
tych w różnych filmach, można byłoby przedstawić całą drogę i metody ewakuacji me-
dycznej poszkodowanego żołnierza. Zaczyna się od samopomocy lub pomocy kolegi, 
co jest najczęściej ukazywane w kinie. W znakomitym dziele Stanisława Różewicza pt. 
„Westerplatte” (1967, scenariusz Jan Józef Szczepański) wspaniale pokazane są tego 
typu sceny, w których widać grozę całej sytuacji, gdy wszystko wokoło zdaje się wybu-
chać, strzelać i przynosić śmierć. Ranny w pierwszej chwili usiłuje sam sobie pomóc, 
a gdy nie jest to możliwe, może liczyć na wsparcie kolegi z okopu. Podobną sytuację 
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przedstawili Ewa i Czesław Petelscy w filmie pt. „Urodziny młodego Warszawiaka” 
(1980), podczas walk powstańczych w stolicy por. Jerzy Bielecki pseudo. „Barnaba” 
(znakomity Piotr Łysak) udziela pomocy rannemu podwładnemu (Kazimierz Kaczor). 
Niezwykle sugestywnie zagrane, w porażającej scenerii zrujnowanego miasta, robi 
duże wrażenie na widzu do dzisiaj. Nie mogło zabraknąć tego typu scen w serialu pt. 
„Czterej pancerni i pies” (1966) w reżyserii Konrada Nałęckiego, gdzie w odcinku 
V („Rudy, miód i krzyże”) ranną sanitariuszkę Marusię (piękna Pola Raksa) opatruje 
przy użyciu osobistego opatrunku  kpr. Jan Kos (Janusz Gajos). Ranny żołnierz lub 
jego koledzy z reguły wzywają sanitariusza, który udziela pierwszej, bardziej fachowej 
pomocy, zaś w przypadkach koniecznych zajmuje się ewakuacją pacjenta.

Praca sanitariuszy i różne sposoby ewakuacji rannych

W filmach wojennych pojawiają się sceny z udziałem sanitariuszy oraz rozmaite 
metody ewakuacji rannych na różnych szczeblach struktury wojskowej służby zdro-
wia. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć stworzyli Ewa i Czesław Petelscy 
w filmie pt. „Jarzębina Czerwona” (1969, na podstawie scenariusza  Waldemara Ko-
towicza), w której sanitariuszka kpr. Wanda (Wiesława Niemyska) z torbą podoficera 
sanitarnego i opaską z czerwonym krzyżem rzuca się bez wahania na pomoc rannemu 
oficerowi SS, który jęczy z bólu na polu niczyim między walczącymi stronami. Pięknie 
jest tu zarysowany dramatyzm sytuacji i napięcie, wielkie niebezpieczeństwo dla mło-
dej sanitariuszki, którą w każdej chwili mogą zabić Niemcy a jednocześnie stosunek 
do jej czynu polskich oficerów-niezbyt chętnie patrzą na narażanie życia  dla ratowania 
swego śmiertelnego wroga. W tym samym filmie jest ciekawa scena szturmu na tzw. 
„białe koszary” w Kołobrzegu (Festung Kolberg), podczas którego pod gradem kul, 
tarzając się w błocie  i ryzykując własne życie sanitariusz wynosi na tyły rannych kole-
gów. Podobną w  wymowie scenę mamy w słynnym serialu pt. „Kolumbowie” (1970) 
w reżyserii Janusza Morgensterna, gdy rannego strzelca „Dudzia-Orła” (Bogusław Go-
liszewski), który został postrzelony niszcząc niemieckiego goliata, opatruje akowska 
sanitariuszka. 

Sama ewakuacja rannego może przybierać rozmaitą formę, najprostsza odbywa się 
na plecach sanitariusza lub kolegi. W ten sposób we wspomnianym serialu pt. „Czte-
rej pancerni  i pies” kpr. Jan Kos wynosi swoją Marusię czy w „Urodzinach młodego 
Warszawiaka” ranny por. „Barnaba” ciągnie na plecach sierż. „Owcę”. Niezwykle dra-
matyczna scena tego typu pokazana jest w dziele Andrzeja Wajdy pt. „Kanał” (1956, 
scenariusz Jerzy Stefan Stawiński), łączniczka „Stokrotka” (Teresa Iżewska) taszczy 
niemal na kolanach w szlamie warszawskich kanałów ciężko rannego pchor. Jacka 
„Koraba” (znakomity Tadeusz Janczar). Trzeba pamiętać, że kanałami ewakuowano 
kilka tysięcy rannych i tylko dzięki mistrzowi A.Wajdzie można w naturalistyczny spo-
sób zobaczyć, jak wielkim hartem ducha musieli odznaczać się żołnierze powstańczej 
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służby zdrowia. Bardziej poręczną i wygodną formą transportu pacjentów były nosze, 
z reguły obsługiwane przez dwie osoby. Przykłady takiej ewakuacji mamy we wspo-
mnianym wyżej filmie pt. „Westerplatte”, gdzie nawet dowódca załogi mjr Henryk 
Sucharski (znakomity Zygmunt Hübner) bierze udział w transporcie rannego podwład-
nego. Takim sposobem ewakuowani są także poszkodowani w filmie Michała Kwie-
cińskiego pt. „Jutro idziemy do kina” (2007), gdy do jednostki wojskowej trafiają ranni 
podczas bombardowania przystani cywile. Z użyciem noszy transportowani są także 
powstańcy w serialu pt. „Kolumbowie”. Klasyczne nosze obsługiwało dwóch ludzi, 
znacznym udogodnieniem był dwukołowy wózek z noszami (oryginalny egzemplarz 
znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czyli dawnym Muzeum 
Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia), którym kierował tylko jeden sanitariusz. Ten 
typ ewakuacji świetnie zaprezentowano we wspomnianym wyżej filmie pt. „Jarzębina 
czerwona”, zaistniał także na planie dzieła Andrzeja Wajdy pt. „Katyń” (2007) w sce-
nie rozgrywającej się na placu wstępnej segregacji („zagrał” tam egzemplarz noszy na 
kółkach  wypożyczony z Muzeum UM w Łodzi). 

Doskonalszą formą ewakuacji, szczególnie na dłuższych trasach, jest transport sa-
mochodowy. Wielonoszowe sanitarki wojskowe ukazane są w odcinku XVI („Daleki 
patrol”) serialu pt. „Czterej pancerni i pies”, gdy felczer chor. Jan Zubryk (Wiesław 
Michnikowski) zawiaduje transportem kilku rannych żołnierzy (część w pozycji le-
żącej, część w stojącej). Podobny środek transportu pojawia się chwilowo u Michała 
Kwiecińskiego w „Jutro idziemy do kina”, jednak liczba rannych jest zbyt duża i do 
ich transportu trzeba także użyć zwykłej  ciężarówki. Klasyczną wojskową sanitarką 
porusza się sanitariuszka kpr. Wanda Ruszkowska (Maria Ciesielska) w świetnym fil-
mie pt. „Kwiecień” (1961) w reżyserii Witolda Lesiewicza, choć w tej scenie auto jest 
jedynie tłem romantycznego spotkania. Transport rannych na samochodach ukazany 
jest także w koprodukcji polsko-włoskiej pt. „Wielka droga” (1946, scenariusz Konrad 
Tom) w reżyserii Michała Waszyńskiego i Vittorio Cottafavi, opowiada o wojskowej 
służbie zdrowia II Korpusu Polskiego gen. broni Władysława Andersa. 

W przypadku braku profesjonalnego ambulansu do ewakuacji używa się pojazdów 
przypadkowych, sytuacje takie także znalazły odbicie w polskim kinie. W filmie pt. 
„Godzina W” (1979, scenariusz Jerzy Stefan Stawiński) w reżyserii Janusza Morgen-
sterna ranny podczas zakupu broni „Sowa” (Michał Juszczakiewicz) transportowany 
jest bryczką, zaś w niemal dokumentalnym „Zamachu” (1958) Jerzego Passendorfera 
poszkodowani w akcji na Kutscherę ewakuowani są autami osobowymi, które bra-
ły bezpośredni udział w likwidacji kata Warszawy. Nie mogło takiej sceny zabraknąć 
w serialu „Czterej pancerni i pies”, gdy w odcinku V („Rudy, miód i krzyże”) ranną 
Marusię zabiera do swojej szoferki celem odwiezienia do lazaretu kierowca ciężarówki 
kpr. Franciszek Wichura (Witold Pyrkosz).
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Izby Chorych, punkty sanitarne, szpitale

Ewakuowani żołnierze trafiają na kolejne etapy ewakuacji medycznej, gdzie jest 
im udzielana coraz bardziej kwalifikowana pomoc medyczna. Miejscem docelowym 
jest z reguły szpital polowy, po drodze mogą to być gniazda rannych, izby chorych, 
punkty sanitarne itp., znalazły one także swoje odzwierciedlenie w polskim kinie. W 
filmie pt. „Wielka droga” pokazana jest praca WPO w czasie bitwy pod Monte Cassino, 
chirurdzy wojskowi w bezpośredniej bliskości rejonu walk operują rannych żołnierzy, 
tylko na chwilę odpoczynku może pozwolić sobie profesor, który bez przerwy zajmu-
je się pacjentami. Dalsza część tego obrazu toczy się już w stacjonarnym, większym 
szpitalu II Korpusu Polskiego gen. broni Władysława Andersa, wśród odtwórczyń 
głównych ról znajdujemy znakomitą Jadwigę Andrzejewską i Renatę Bogdańską (Irena 
Anders, żona dowódcy II KP). Zwraca tu uwagę charakterystyczny strój pielęgniarek 
z pagonami wojskowymi na fartuchach oraz rzetelnie ukazane wyposażenie szpitala i 
sal pacjentów, ciekawostką jest pokazanie sposobu pośredniego wziernikowania dna 
oka. Znacznie cięższe warunki pracy miał sanitariat obrońców Westerplatte, co niemal 
dokumentalnie ukazał Stanisław Różewicz w swoim wspaniałym dziele. Mamy tutaj 
zupełnie zdewastowaną Izbę Chorych, co podkreśla duża ilość gruzu i obtłuczonego 
tynku, zwisająca krzywo na ścianie tablica Snellena oraz pozbawione szklanych ścia-
nek szafy medyczne z resztką uszkodzonego wyposażenia. Ranni nie mają łóżek, leżą 
na podłodze, przy każdym stoi taboret w charakterze szafki nocnej. Równie realnie 
zaprezentowany jest szpital powstańczy w filmie pt. „Urodziny młodego Warszawia-
ka”, gdzie w zatęchłych i brudnych piwnicach leżą ranni żołnierze i cywile, jedynym 
źródłem światła są świece i kaganki, wszędzie słychać jęki cierpiących ludzi i pobli-
skie eksplozje oraz strzały. Wśród tego wszystkiego stoicki spokój zachowują siostry 
zakonne pełniące funkcje pielęgniarek, biel ich habitów kontrastuje z wszechobecnym 
brudem i krwią. Podobny szpital powstańczy, choć mniej sugestywnie, przedstawił 
J.Morgenstern w serialu „Kolumbowie”. Z kolei punkt sanitarny I Armii Wojska Pol-
skiego ukazany jest w filmie pt. „Jarzębina czerwona”, umieszczony jest on w jakimś 
pałacu, do którego prowadzi sekretny tunel, co stanie się zresztą przyczyną zagłady 
personelu  i rannych. Występują tutaj głównie sanitariuszki w białych fartuchach, w na-
rzuconych kurtkach mundurowych, charakterystyczne elementy wyposażenia to łóżka 
z kocami wojskowymi, polowe umywalki i oszklone szafy medyczne. Podobne rekwi-
zyty widoczne są w szpitalu II Armii Wojska Polskiego w filmie pt. „Kwiecień”, tam 
lazaret rozlokowany jest w miejscowej szkole, przy wejściu widoczne są dwie duże 
flagi z czerwonym krzyżem. W jednej ze scen ukazana jest dyżurka pielęgniarek, w 
drugiej magazyn depozytów utworzony w sali gimnastycznej (ilość rzeczy wskazuje na 
dużą liczbę rannych żołnierzy). Placówki takiej nie mogło także zabraknąć w serialu pt. 
„Czterej pancerni i pies”, gdzie mamy przedstawione dwa rodzaje polowego lazaretu. 
Jeden rozwinięty w oparciu o stacjonarny budynek (odcinek VI „Most”, kręcono w klu-
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bie garnizonowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu), ranni pan-
cerniacy leżą w kilkuosobowej sali, którą w razie konieczności jeszcze się zagęszcza. 
W odcinku XVIII „Pierścienie” jest polowy szpital I Armii Wojska Polskiego rozwinię-
ty pod namiotami, mamy tu pięknie zilustrowany wojskowy lazaret z jego strukturami: 
magazynem depozytów i bielizny, punktem opatrunkowym czy salami chorych. 

lekarze w filmie

Lekarze są osobami najważniejszymi w szpitalu, nie umniejszając roli pozostałego 
personelu, to oni podejmują kluczowe decyzje i ponoszą całkowitą odpowiedzialność 
za powierzonych im rannych. Z całą pewnością jedną z najlepszych kreacji na tym polu 
stworzył znakomity Bogusz Bilewski jako kpt. Mieczysław Słaby-lekarz załogi w fil-
mie Stanisława Różewicza pt. „Westerplatte”. Z drobiazgową szczegółowością odtwo-
rzony jest tu wygląd doktora, odpowiedni mundur a nawet sposób noszenia rogatywki 
(zawsze lekko na bakier, co widać na zachowanych fotografiach archiwalnych). Sytu-
ację w jakiej się znalazł świetnie ilustrują jego słowa skierowane do mjr. H.Sucharskie-
go (Zygmunt Hübner): „Pyramidon, aspiryna, trochę środków nasennych, wszystko co 
mam”. Wspaniale charakteryzuje dr. M.Słabego scena odprawy kadry oficerskiej, gdy 
rozważana jest decyzja kapitulacji. Lekarz z jednej strony musi zameldować dowódcy, 
że bez ewakuacji do szpitala nie jest w stanie uratować części pacjentów, z drugiej jako 
żołnierz uważa, że trzeba się nadal bić. Ciekawą kreację postaci lekarza wojskowego 
pełniącego służbę w warunkach konspiracji stworzył Jerzy Pichelski w filmie pt. „Za-
mach”. Jego „Dr Maks” jest znacznie starszy od uczestników akcji na Kutscherę (choć 
faktycznie nie było dużej różnicy wieku), szybki i stanowczy w działaniu, biorący na 
siebie ciężar odpowiedzialności za trudne decyzje dotyczące losów rannych żołnierzy. 
W powstańczym szpitalu w filmie pt. „Urodziny młodego Warszawiaka”  dr Wacław 
(Janusz Bylczyński) w zakrwawionym skórzanym fartuchu wykonuje swą pracę z peł-
nym poświęceniem i zaangażowaniem, choć jak sam twierdzi operuje metodą z XVIII 
w., gdyż brak jest podstawowego sprzętu i leków. Podobne w treści zdanie wygłasza 
powstańczy medyk w serialu pt. „Kolumbowie”, który operował bormaszynką nadzie-
ję polskiej poezji. Klasyczna postać przedwojennego lekarza wojskowego z Wileńsz-
czyzny ukazana jest w znakomitym filmie Andrzeja Wajdy pt. „Kronika wypadków 
miłosnych” (1986, scenariusz Tadeusz Konwicki). Leonard Pietraszak wspaniale wy-
gląda w mundurze pułkownika z wiśniowymi patkami wojskowej służby zdrowia i ta-
kim otokiem na rogatywce. Doktor do pracy chodzi w oficerkach i bryczesach, co 
było zwyczajne dla ówczesnych medyków wojskowych, zaś pracuje prawdopodobnie 
w Szpitalu Obszaru Warownego w Wilnie. Panu Pułkownikowi powodzi się bardzo do-
brze, ma piękny dom z ogrodem, ordynansa i służbowy samochód- to były czasy. Z ko-
lei komendantem szpitala w serialu pt. „Czterej pancerni i pies” (odcinek VI „Most”) 
jest profesor (Artur Młodnicki), do którego z wielką atencją odnosi się nawet dowódca 
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brygady. Na przeciwległym biegunie mamy postać cywilnego felczera z Mińska Mazo-
wieckiego Jana Zubryka (Wiesław Michnikowski), który w stopniu chorążego pracuje 
w polowym szpitalu, gdy uciekają jego pacjenci, ze strachu przed komendantem woli 
wyruszyć z nimi na front. Persona bardzo zabawna, mdlejąca w czasie huku i działań 
wojennych, niezwykle pomocna w przypadku zranienia. 

W sytuacji braku etatowych lekarzy wojskowych armia zmuszona była korzystać 
z usług medyków cywilnych. Taki doktor ukazany jest w 1. odcinku znakomitego seria-
lu pt. „Polskie drogi” (1976-1977, scenariusz Jerzy Janicki) w reżyserii Janusza Mor-
gensterna. Zostaje on zabrany z rodzinnej miejscowości i przywieziony przez oddział 
strzelców konnych pchor. Władysława Niwińskiego (Karol Strasburger) do sztabu 
mjr. Leona Korwina (Leszek Herdegen), dowódca ten został kilka dni wcześniej ranny 
w nogę. Doktor Maculewicz (Leopold Matuszczak) początkowo protestuje  i nie chce 
jechać z wojskiem, żądając dostarczenia pacjenta do swojego gabinetu, jednak stanow-
cza postawa żołnierzy wymusza zgodę na podróż do miejsca stacjonowania rannego 
majora. Po zbadaniu pacjenta, mimo braku specjalistycznego sprzętu i leków, podej-
muje się dokonać koniecznej dla uratowania życia amputacji kończyny (gangrena), do 
zabiegu jednak nie dochodzi, gdyż medyk ginie podczas niemieckiego nalotu. 

Heroiczna postawa lekarzy wojskowych, jak i całego personelu szpitala na Kresach 
Wschodnich ukazana jest w filmie Jerzego Wójcika pt. „Wrota Europy” (1999) na pod-
stawie prozy Melchiora Wańkowicza ukazującym losy polowego lazaretu I Korpusu 
Polskiego na Wschodzie gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Personel medyczny, gdy 
nie ma możliwości ewakuacji wszystkich pacjentów, nie opuszcza rannych i pozostaje 
z nimi do nadejścia Armii Czerwonej. Kończy się to dramatycznie, ranni i niemal cała 
załoga zostają wymordowani. 

Konieczność posiadania w jednostce wojskowej etatowego lekarza zauważa mjr 
Henryk Dobrzański (znakomity Ryszard Filipski) w słynnym filmie pt. „Hubal” (1973) 
w reżyserii Bohdana Poręby. Ciekawa jest scena, gdy do „szalonego majora” przycho-
dzi miejscowy chłop i mówi: „mam takiego bolaka co mnie boli a przy wojsku jakaś 
medycyna się zawsze znajdzie”, co świetnie ilustruje przekonanie społeczeństwa o nie-
rozerwalności wojska i jego służby zdrowia. Konsekwencją tego spotkania są słowa 
majora „...swoją drogą przydałby się łapiduch w oddziale...” i decyzja wyznaczenia 
jednego z oficerów do pe³nienia funkcji „lekarza”, do przyuczenia dostaje podrźcznik 
do leczenia koni (wszak w kawalerii koń waæniejszy od cz³owieka) i radź, by dawki 
leków zawarte w tej instrukcji redukowa³ do ¼. 

Należy zauważyć, że w  wymienionych wyżej filmach i serialach przedstawiono 
polską wojskową służbę zdrowia z różnych wojen, jednostek i czasów, od okresu walk 
o niepodległość („Wrota Europy”), poprzez kampanię wrześniową 1939 r. („Wester-
platte”, „Jutro idziemy do kina”), II Korpus Polski we Włoszech („Wielka droga”), 
I i II Armię Wojska Polskiego („Jarzębina czerwona”, „Kwiecień”, „Czterej pancerni 
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i pies”), do sanitariatu konspiracyjnego i powstańczego („Zamach”, „Urodziny młode-
go Warszawiaka”, „Kolumbowie”, „Kanał”). Aspekt medycyny wojskowej w ekstre-
malnych warunkach służby na okręcie podwodnym ukazany jest w znakomitym filmie 
pt. „Orzeł” (1958, scenariusz Janusz Meissner) w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. 
Mamy tam scenę, gdy kpt. Grabiński (Wieńczysław Gliński) wykonuje własnoręcznie 
zastrzyk z morfiny swemu dowódcy komandorowi Kozłowskiemu (Aleksander Sew-
ruk), co ilustruje fakt, że na tego typu jednostkach brak jest lekarza a funkcję medyka 
pełnią przyuczone osoby zatrudnione etatowo na innych stanowiskach.

Wnioski

We wszystkich przedstawionych wyżej filmach wojskowa służba zdrowia jest 
niejako tłem głównych wydarzeń. Nawet jeżeli pielęgniarka czy lekarz są obsadzani 
w jednej z kluczowych ról, to na plan pierwszy wysuwają się ich problemy osobiste, 
zaś działalność medyczna potraktowana jest raczej szczątkowo. Najszerzej fragment 
działalności sanitariatu żołnierskiego ukazano w serialu „Czterej pancerni i pies”, 
gdzie mamy zilustrowaną pracę wojskowej komisji lekarskiej (odcinek I „Załoga”), 
pierwszą pomoc medyczną i ewakuację rannych różnymi sposobami oraz dwa rodza-
je szpitali polowych. W poszczególnych scenach stanowi to oczywiście tło dla pery-
petii głównych bohaterów, ale bardzo realistycznie odtworzone,  z niezwykłą wręcz 
dbałością o szczegóły i detale. Podobnie jest w przypadku filmu pt. „Wielka droga”, 
choć niektóre sceny rażą patosem i nie wytrzymują próby czasu. Fragmentarycznie 
elementy działania wojskowego sanitariatu pojawiają się w twórczości prawdziwych 
mistrzów polskiego kina m.in. Andrzeja Wajdy, Ewy i Czesława Petelskich, Janusza 
Morgensterna, Stanisława Różewicza i innych. Z całą pewnością brakuje filmu lub 
serialu poświęconego głównie wojskowej służbie zdrowia. Można wyrazić wielki żal, 
że wspaniały scenarzysta  Jerzy Stefan Stawiński był podchorążym łączności z Zegrza 
a nie z warszawskiej Szkoły Podchorążych Sanitarnych, gdyż w wielu jego dziełach 
ze szczegółami opisane są warunki funkcjonowania wojskowej łączności („Zezowate 
szczęście”, „Urodziny młodego Warszawiaka”, „Jutro idziemy do kina”) a mogłyby 
być polskie szpitale i lazarety. Biorąc pod uwagę rekordy popularności, jakimi cieszą 
się seriale o cywilnej służbie zdrowia („Ostry dyżur”, „Chirurdzy”, „Szpital na peryfe-
riach”, „Na dobre i na złe” itp.) i  obrazy o tematyce wojennej, połączenie obu w jedną 
całość wydaje się być receptą na pewny sukces (taki odniósł na całym świecie słynny 
„MASH” w reżyserii Roberta Altmana z 1970 r.), lecz wymagałoby to ręki prawdzi-
wych fachowców. W tego typu produkcjach musi być rzetelnie zrobiona scenografia 
oraz kostiumy, gdyż to tworzy klimat i charakter scen a także daje widzowi możliwość 
nieomal wejścia w miniony świat. Fabuła powinna być oparta na faktycznych zdarze-
niach i konsultowana z lekarzami oraz historykami specjalizującymi się w dziejach 
wojskowego sanitariatu. Nieocenioną kopalnią wiedzy, informacji i dawnego sprzę-
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tu medycznego jest jedyne w Polsce Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
(dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia). Należy podkreślić, że część 
autentycznych eksponatów zgromadzonych tutaj była już wykorzystywana przez zna-
komitych twórców polskiego kina m.in. Andrzeja Wajdę („Katyń” - nosze na kółkach) 
czy Leszka Wosiewicza („Cynga” - aparat do elektrowstrząsów). Wszystkim znaw-
com tematu wojskowej służby zdrowia marzyłby się świetny serial lub film o życiu 
podchorążych Szkoły Podchorążych Sanitarnych czy Wojskowej Akademii Medycznej 
bądź opowieść o załodze 3. Szpitala Okręgowego z Grodna podczas obrony swojego 
miasta przed Armią Czerwoną w 1939 r. W dobie permanentnego kryzysu kadrowe-
go i braku obsady stanowisk etatowych w wojskowej służbie zdrowia znakomity film 
o tej tematyce pełniłby również najlepszą funkcję werbunkową a także edukacyjną, co 
powinno leżeć na sercu przedstawicielom Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztuka 
filmowa jest obecnie jednym z najlepszych środków oddziaływania na społeczeństwo, 
ciekawy i profesjonalnie zrobiony obraz traktujący o wojskowym sanitariacie mógłby 
odegrać znakomitą rolę. Wydaje się celowym zainteresowanie mistrzów polskiego kina 
odwiedzeniem Muzeum Uniwersytetu Medycznego przy ulicy gen. L.Żeligowskiego 
w Łodzi  (także studentów łódzkiej „filmówki”, może wśród nich jest już przyszły ar-
tysta klasy Wajdy, Różewicza czy Petelskich), z całą pewnością zyskają tutaj inspirację 
dla swej twórczości, co być może zaowocuje w przyszłości powstaniem wspaniałego 
dzieła poświęconego wojskowej służbie zdrowia.
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SzPItAle oPolSKIe – HIStoRIA I DzIAŁAlNość  WSPóŁCzeSNA

Abstract

In the article were presented the short history and activity of seven hospitals in Opole. It includes their 
structure and development which is caused by growing numer of performed services.

Streszczenie 

W artykule przedstawiono krótką historię oraz działalność siedmiu szpitali funkcjonujących na terenie 
Opola. Ukazano ich strukturę i rozwój poprzez rozszerzanie zakresu oferowanych usług.

Na terenie Opola działa wiele szpitali, które świadczą usługi dla pacjentów. Więk-
szość z nich funkcjonowała początkowo jako małe placówki, które wraz z upływem 
czasu rozwijały zakres oferowanych usług. W niniejszym artykule pragnę przedstawić 
krótką historię oraz aktualną działalność 7 szpitali opolskich. Są to: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu,• 
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dziec-• 
kiem w Opolu,
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi • 
w Opolu,
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu,• 
Szpital Wojewódzki w Opolu•  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej,
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkie Centrum • 
Medyczne,
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Opolskie Centrum Onkologii.• 

I. Samodzielny Publiczny zakład opieki zdrowotnej MSW w opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu powstał w lipcu 
1950 roku. Początkowo funkcjonował jako Wydział Zdrowia i Polikliniki. W szpitalu 
pracowało wówczas 30 osób, które zatrudnione zostały w funkcjonujących poradniach, 
gabinecie fizjoterapii, gabinecie stomatologicznym, laboratorium analitycznym oraz 
aptece. Z upływem czasu powstawało coraz więcej nowych poradni specjalistycznych, 
dzięki czemu poziom zatrudnienia stopniowo wzrastał. W oddziale Polikliniki, która 
umiejscowiona była na II piętrze w 1955 roku otworzono izbę chorych, która wyposa-
żona została w 25 łóżek przeznaczonych dla pacjentów. Oddział ten został wyremon-
towany w latach 1969-1970 i znacznie powiększony, dzięki czemu w 1971 roku na 
oddziale znalazło się miejsce dla 44 pacjentów. Od tamtej pory oddział funkcjonował 
na III piętrze szpitala.

Dotychczasowa działalność placówki została znacznie zmodyfikowana po podjęciu 
decyzji o budowie szpitala MSW w Opolu. Decyzja ta zapadła na szczeblu centralnym 
w 1974 roku. W marcu 1976 roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane, które zostały 
zakończone dwa lata później. W tym czasie powstał czteropiętrowy budynek wyposa-
żony w 150 łóżek. Oficjalne otwarcie szpitala odbyło się  5 marca 1978 roku, jednak 
dopiero w październiku 1998 roku uzyskał status samodzielnej jednostki1. 

1 http://www.spzozmsw.opole.pl, dostęp z dnia 18.11.2014 r.
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Obecnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Opo-
lu opieka zdrowotna realizowana jest w 17 poradniach, w których zatrudnieni są leka-
rze oraz pielęgniarki. 

W szpitalu znajduje się Izba Przyjęć oraz 5 oddziałów, w tym2:
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczne• j,
Oddział Chirurgii Ogólnej• ,
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi• i,
Oddział Ginekologiczn• y,
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologi• i.
W szpitalu znajdują się również pracownie diagnostyczne• 3:
Pracownia USG,• 
Pracownia RTG,• 
Pracownia Kardiometryczna,• 
oraz Pracownia Endoskopowa.• 

Oferta szpitala skierowana jest także dla firm, które mogą skorzystać z komplekso-
wych konsultacji i badań w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Medycyny Pracy 
oraz Poradni Medycyny Tropikalnej (skorzystać tu można  ze specjalistycznych szcze-
pień przed podróżami do tropikalnych krajów).

II. Samodzielny Specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej nad Matką
 i Dzieckiem w opolu

2 http://www.spzozmsw.opole.pl/index.php/przychodnia, dostęp z dnia 18.11.2014 r.
3 http://www.spzozmsw.opole.pl/index.php/pracownie, dostęp z dnia 18.11.2014 r.
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Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 
w Opolu początkowo działał jako Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków 
im. dr med. Sergiusza Mossora w Opolu. Jako samodzielna jednostka zaczął funkcjo-
nować w 1957 roku. W 1975 roku powstał Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w obrębie którego funkcjonował: Szpital Dziecię-
cy, Szpital Ginekologiczno-Położniczy oraz sanatoria przeznaczone dla dzieci w Pacz-
kowie, Jarnołtówku, oraz Suchym Borze. Szpital ten zmienił swoją nazwę na Samo-
dzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu w 
1989 roku, a jako samodzielna jednostka zaczął działać w grudniu 2012 roku4.

W kolejnych latach szpital przechodził kolejne reorganizacje. Od 15 stycznia 2015 
roku nosi nazwę Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Aktualnie w obrębie szpitala funkcjonuje:
Oddział Noworodków i Wcześniaków,• 
Oddział Ginekologiczny,• 
Dział Anestezjologii,• 
Blok Operacyjny,• 
Oddział Patologii Noworodków i Wcześniaków,• 
Oddział Położniczy,• 
Oddział Patologii Ciąży.• 

Szpital jest jednym z największych i najlepiej wyposażonych placówek na terenie 
województwa. Co roku jego działalność honorowana jest licznymi nagrodami i wyróż-
nieniami. W 2013 roku szpital ten uzyskał V miejsce w Rankingu Rzeczypospolitej, 
posiada również liczne certyfikaty, w tym: Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębior-
cy, Certyfikat Akredytacyjny oraz Certyfikaty ISO. Na Oddziale Ginekologicznym co 
roku hospitalizowanych jest ponad 3 tys. pacjentów, a na Oddziale Patologii Ciąży co 
roku przyjmowanych jest niespełna 2 tys. kobiet. Te przykładowe statystyki pokazują  
jak duża liczba pacjentów korzysta z usług szpitala5. 

III. Wojewódzki Specjalistyczny zespół Neuropsychiatryczny im. św. jadwigi 
w Opolu

W 1972 roku powstał Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny 
im. św. Jadwigi w Opolu na skutek połączenia Neurologicznego Oddziału Szpitala 
Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej. 

Działalność tego szpitala od jego początków obejmowała dwie specjalności me-
dyczne: neurologię oraz psychiatrię. Ich rozwój miał miejsce dzięki stopniowej or-

4 http://www.ginekologia.opole.pl/o-szpitalu/historia-szpitala, dostęp z dnia 18.11.2014 r.
5 Działalność zespołu w latach 2011-2013, Dokument udostępniony przez Samodzielny Specjalistyczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.
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ganizacji: działu rehabilitacji i diagnostyki laboratoryjnej, pracowni diagnostycznych, 
poradni specjalistycznych oraz oddziałów dla dzieci i dorosłych. Zakończenie budowy 
pawilonu psychiatrycznego w 1981 roku przyczyniło się do powstania 2 oddziałów 
psychiatrycznych z przeznaczeniem dla dorosłych pacjentów. Oddział posiadał łącznie 
126 łóżek6.

W szpitalu funkcjonuje wiele różnych poradni specjalistycznych oraz gabinetów 
specjalistycznej diagnostyki: RTG, USG, TCD, UDP, EEG, EMG7.

W szpitalu działa 11 oddziałów, w tym między innymi8:
Oddziały Urazowe – A/B,• 
Odziały Neurologii dla Dorosłych – A/B,• 
Oddziały Psychiatrii dla Dorosłych – A/B/C• 
Odział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży,• 
Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży,• 

6 http://www.wszn.opole.pl/93/141/informacje.html, dostęp z dnia 18.11.2014 r.
7 Uchwała Nr XV/193/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycz-
nemu im. św. Jadwigi w Opolu.

8 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycz-
nego im. św. Jadwigi w Opolu, Styczeń 2014 r.
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Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,• 
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej.• 

Szpital dostosowując się do aktualnych potrzeb pacjentów poszerza swoją wiedzę 
i doświadczenie w zakresie psychiatrii. Współpracuje z klinikami psychiatrycznymi 
w Niemczech  oraz na Ukrainie. W szpitalu zatrudniona jest wykwalifikowana ka-
dra pracowników, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Szpital posiada 
uprawnienia do prowadzenia staży dla psychiatrów i neurologów. 

IV. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP zoz w opolu

W latach 80-tych powstał 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, 
funkcjonujący początkowo, jako batalion medyczny. Od 1985 roku działa w Opolu na 
ulicy Wróblewskiego 46. Na oddziale leczono tylko resortowych pacjentów do 1999 
roku. Po reformie służby zdrowia 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opo-
lu stał się placówką dostępną dla wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy9.

W szpitalu funkcjonuje 6 oddziałów: Opiekuńczo-Leczniczy, Psychogeriatryczny, 
Zaburzeń Nerwicowych, Otolaryngologii, Chirurgii Ogólnej oraz Chorób Wewnętrz-
nych. Obecnie szpital świadczy usługi w zakresie10:

medycyny pracy,• 
poradni specjalistycznych,• 
opieki długoterminowej,• 
lecznictwa szpitalnego,• 
oraz podstawowej opieki zdrowotnej• 11.

v. Szpital Wojewódzki w opolu Samodzielny Publiczny zakład 
opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Opolu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej funkcjonuje od 1999 roku i kontynuuje pracę szpitali, które mieściły się 
w budynku, w którym aktualnie znajduje się szpital. Początki działalności szpi-
tala miały miejsce w 1924 roku, kiedy funkcjonował  jako szpital katolicki12.

Aktualnie w szpitalu funkcjonuje 9 oddziałów13:
Oddział Chorób Zakaźnych,• 

9 http://www.116szpital.opole.pl/index.html, dostęp z dnia 19.11.2014 r.
10 ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Za-
kładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, Warszawa, dnia 
20 kwietnia 2012 r.

11 Tamże.
12 http://nowawersja.szpital.opole.pl, dostęp z dnia 19.11.2014 r.
13 http://nowawersja.szpital.opole.pl/node/16, dostęp z dnia 19.11.2014 r.
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Odział Chorób Wewnętrznych,• 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,• 
Oddział Pulmonologii,• 
Oddział Hematologii i Onkologii Hematologicznej,• 
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,• 
Oddział Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej,• 
Oddział Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałami Dziennymi,• 
Stacja Dializ• 14.
Szpital wyposażony jest również w: • 
Dział Diagnostyki Obrazowej,• 
Szpitalny Oddział Ratunkowy,• 
Poradnie Specjalistyczne,• 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,• 
Pracownię Diagnostyki Układu Krążenia,• 
Zakład Medycyny Nuklearnej,• 
Pracownię Endoskopową,• 
Pracownię Diagnostyki Układu Pokarmowego.• 

Od 2006 roku  do dnia dzisiejszego szpital  posiada certyfikat akredytacyjny. 
Od grudnia 2006 roku wdrożony został również w nim Zintegrowany System Zarzą-
dzania Jakością ISO, dostosowując się do potrzeb pacjentów stworzył e-szpital, w któ-
rym pacjenci mają możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu w szpitalu, 
mogą również skorzystać z e-rejestracji, czyli rejestracji za pośrednictwem Internetu 
oraz e-poradnictwa15.

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu systematycznie wydawany jest magazyn 
pt. „Na zdrowie”. W magazynie pacjenci mogą znaleźć niezbędne informacje na te-
mat chorób nowotworowych, informacje, gdzie uzyskać poradę, jak również pomoc 
i wsparcie między innymi w przypadku zabiegów tj. mastektomia. Znaleźć można 
w nich również informacje na temat rekonstrukcji piersi16.

VI. Publiczny Samodzielny zakład opieki zdrowotnej – Wojewódzkie 
Centrum Medyczne

Budowa Wojewódzkiego Centrum Medycznego rozpoczęła się w 1981 roku. 
Z dniem 1 czerwca 1991 roku na miejscu tej jednostki powstał Szpital Wojewódzki, 
który zakończył swoją działalność w 1997 roku. Na jego miejsce powstał Publiczny 
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkie Centrum Medyczne17.

14 Tamże.
15 Tamże.
16  Na zdrowie, Magazyn Medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu nr 1/2011.
17 Miesięcznik „wcm.opole.pl”, Miesięcznik Wojewódzkiego Centrum Medycznego, nr 1, luty 2009.
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Szpital oferuje pacjentom opiekę stacjonarną na oddziałach:18

Pediatri• i,
Kardiologi• i,
Laryngologi• i,
Okulistyk• i,
Chirurgii Dziecięce• j,
Neurochirurgi• i,
Nefrologii ze Stacją Diali• z,
Chirurgii Szczękowo - Twarzowe• j
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodkó• w,
Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologi• i,
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowe• j,
Kardiochirurgi• i,
Urologi• i,
Anestezjologii i Intensywnej Terapi• i,
Ratunkowym i Izbie Przyję• ć,
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczne• j.

W szpitalu funkcjonuje również 15 przychodni i zakłady: medycyny pracy, pato-
morfologii, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, oraz diagnostyki 
obrazowej.

VII. opolskie Centrum onkologii

18 http://www.wcm.opole.pl/struktura.php, dostęp z dnia 19.11.2014 r.



353Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

W 1954 roku powstał  pierwszy Gabinet Onkologiczny, który prowadzony był  
przez dr Jerzego Grzesiaka. Poradnia Onkologiczna powstała w Opolu w 1962 roku. 
Wojewódzka Rada Narodowa w 1968 roku podjęła decyzję w sprawie budowy Wo-
jewódzkiej Przychodni Onkologicznej, która zaczęła funkcjonować w sierpniu 1974 
roku. W obiekcie tym otworzono takie oddziały, jak: chirurgii onkologicznej, gineko-
logii onkologicznej, onkologii ogólnej, poradnie, pracownie radiologii i histopatologii 
oraz zakład radioterapii. Od tamtego momentu pomoc onkologiczna przeznaczona była 
dla wszystkich potrzebujących pacjentów z województwa opolskiego. Ze względu na 
zmianę podziału administracyjnego w 1975 roku Wojewódzka Przychodnia Onkolo-
giczna została wdrożona do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W kolejnych latach 
znacznie rozwijała swoją działalność. 

W 1978 roku zakupiono aparat kobaltowy. W kolejnym roku zaczęto napromienio-
wanie pacjentów za pomocą przyśpieszacza liniowego Neptun. W 1983 roku szpital 
zwiększył swoją bazę sprzętową o system planowania leczenia promieniami (IBMO) 
oraz w zakładzie radioterapii symulator Polex 10p. W kolejnym roku w szpitalu po-
wstał Wojewódzki Rejestr Nowotworów, który został wyposażony w komputer reje-
strujący dane na temat zachorowań na choroby nowotworowe19.

Aktualnie Opolskie Centrum Onkologiczne zajmuje się wszystkimi rodzajami 
schorzeń nowotworowych. W opolskim szpitalu leczą się nie tylko mieszkańcy woje-
wództwa opolskiego, ale również mieszkańcy sąsiednich województw. Pacjenci badani 
i leczeni są na:

Oddziale Onkologii Klinicznej,• 
Oddziale Chirurgii Onkologicznej, • 
Oddziale Onkologii Ginekologicznej,• 
w Zakładzie Radioterapii,• 
w Przychodni Onkologicznej, • 
oraz Zakładzie Diagnostyki• 20. 

Działalność Opolskiego Centrum Onkologicznego został wielokrotnie wyróżniona, 
co nie powinno dziwić nikogo, biorąc pod uwagę zaangażowanie szpitala w liczne ak-
cje profilaktyczne chorób nowotworowych. Szpital bierze udział w licznych projektach 
- Projekt „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Jest 
to projekt edukacyjny, którego celem jest promowanie korzystnych postaw dla zdro-
wia. Opolskie Centrum Onkologiczne systematycznie wydaje Biuletyny Informacyjne 
dla pacjentów. W październikowym wydaniu przedstawiona została profilaktyka raka 
piersi21.

19 http://www.onkologia.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=10, do-
stęp z dnia 19.11.2014 r.

20 Tamże.
21 Biuletyn Informacyjny, wydawany przez Opolskie Centrum Onkologiczne, Nr 10, 2014 r.
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Każdy z opisanych szpitali opolskich posiada swoją indywidualną historię po-
wstania i własną drogę rozwoju swojej działalności. Szpitale posiadają odpowiednio 
wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników, jak również odpowiednie wy-
posażenie, specjalistyczne poradnie i pracownie diagnostyczne. Jakość świadczonych 
usług potwierdzają liczne certyfikaty oraz wyróżnienia. 

Szpitale te starają się dostosować do potrzeb pacjentów rozszerzając zakres ofe-
rowanych usług. Szpital Wojewódzki w Opolu Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej wprowadził tzw. e-szpital, czyli możliwość elektronicznej rejestracji 
i korzystania z porad za pomocą Internetu. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu funkcjonuje również Poradnia Medycyny Tropi-
kalnej. Oferta tego szpitala dodatkowo skierowana jest dla pracowników cywilnych 
służb mundurowych oraz funkcjonariuszy, jak i do firm, które mogą  skorzystać z kom-
pleksowych konsultacji i  badań w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Medycyny 
Pracy.

Przedstawiona w niniejszym artykule krótka historia i aktualna działalność opol-
skich szpitali pokazuje, że od początków swojego istnienia każdy z nich znacząco roz-
winął swoją działalność. 
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HISTORIa FaRMaCjI 
W ujęCIu jANA FRyDeRyKA WolFGANGA

 I jóZEFa SaWICZEWSKIEgO

Abstract

The aim of the paper was to compare the two oldest Polish papers on the history of pharmacy: Histori-
cal Notes on the state pharmacy by JF Wolfgang, a professor of pharmacy at the University of Vilnius in the 
years 1810–1831, and History of Pharmacy by J. Sawiczewski, a professor of pharmacy at the Jagiellonian 
University in the years 1810–1825.

Streszczenie

Celem pracy było porównanie dwóch najstarszych polskich artykułów na temat historii farmacji: za-
pisów historycznych dotyczących apteki państwowej Jana Fryderyka Wolfganga, profesora farmacji na 
Uniwersytecie w Wilnie w latach 1810-1831 oraz Historii Farmacji Józefa Sawiczewskiego, profesora 
farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1810-1825.

Jan Fryderyk Wolfgang był profesorem farmacji na Uniwersytecie Wileńskim w la-
tach 1810–1831, Józef Sawiczewski profesorem farmacji na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 1810–1825. Poświęcona historii farmacji praca Wolfganga nosiła tytuł 
„Uwagi nad stanem farmacyi”, praca Sawiczewskiego została opublikowana pod tytu-
łem „Historia farmacyi”. Obie prace to najstarsze polskie opracowania dotyczące tej 
dziedziny wiedzy. 

Chronologicznie pierwsze było opracowanie Wolfganga. Ukazało się w trzech od-
cinkach w trzech kolejnych numerach Dziennika Wileńskiego z 1816 roku. W sumie 
trzy zachowane odcinki liczą 134 strony. „Uwagi nad stanem farmacyi” opracował 
Wolfgang w oparciu o prace niemieckich historyków, głównie „Historii medycyny” 
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Sprengla i „Historii chemii” Wiegleba. Odcinek pierwszy zachował sie też wśród ręko-
pisów Wolfganga, gdzie nosi tytuł „Historya Farmakologii i Farmacyi”.1 

Pierwsza część tego opracowania ma charakter ogólny – jest czymś w rodzaju zary-
su, którego poszczególne aspekty rozwinął autor w trzech kolejnych częściach, nazwa-
nych przez niego „przypisami”2; przy czym ostatni „przypis”, określony też przez Wol-
fganga jak „ciąg 3ci”, choć zapowiadany (zob. Ilustracja 2), z nieznanych powodów 
ani w kolejnym, V tomie „Dziennika Wileńskiego”, ani w ogóle gdziekolwiek, opubli-
kowany nie został. Nie ma go też wśród przechowywanych w wileńskich archiwach 
rękopisów Wolfganga3. Można się jednak domyślać, na podstawie tego, co pisze Wol-

1 Biblioteka Wróblewskich w Wilnie, teka F9–849
2 „Przypisy do tej rzeczy, zawierające zupełnieysze wyłuszczenie objętych w niey przedmiotów, dla 

obszerności swojey za udzielne pismo uważać się mogące, osobno późniey pomieścim.”  
3 Biblioteka Wróblewskich w Wilnie, teki BF 723–724:  „J.F. Wolfgang, Pisma rozmaitej treści, 1817”; 

Il. 1. Pierwsze dwie strony artykułu J. Wofganga pt. Uwagi historyczne nad stanem farmacyi.
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fgang w pierwszej, ogólnej części swego opracowania, że w owym nieopublikowanym 
odcinku rozszerzeniu uległy informacje dotyczące naukowego już charakteru farmacji 
w XVIII-wiecznej Europie, a także na Litwie, gdzie wprawdzie „ta zbawienna odmia-
na (tzn. przemiana farmacji przednaukowej w naukową) po wszystkich oświeconych 
krajach nie od razu doszła”, ale gdzie „razem ze zmianą rządu (chodzi o zmianę rządu 
polskiego na rosyjski) ustanowiona została w miastach litewskich policya medyczna 
pod imieniem Wraczebnej Uprawy, która dozór aptek i examina aptekarzów stosownie 
do ustanowionych prawideł zaprowadziła”. „Takie urządzenie – pisze dalej Wolfgang – 
zdaje się bydź epoką, od której w Litwie zaczyna się polepszać stan aptekarstwa. Aliści 
nic bardziey nie przyczyniło się do pożądanego kierunku nauki farmaceutycznej, jak 
wprowadzenie w roku 1810 prawidła względem examinowania urzędników medycz-
nych i farmaceutów. Wypełnienie tedy powinności naszego powołania stosownie do 
praw najmiłościwiej nam dozwolonych przy takowey troskliwości i dobrodzieystwach 
rządu (rosyjskiego ) dla nauki, nie mamy powodu zazdrościć innym narodom naukami 
od dawna słynącym”, jako że „przy takiej troskliwości i dobrodzieystwach rządu dla 
oświecenia powinniśmy z pewnością nayzbawienniejszych ztąd oczekiwać skutków, 
dziękując wszechmocney Opatrzności, że nam żyć dozwoliła pod berłem nayłaskaw-
szego MONARCHY.” (Uwagi… s. 258).4 

F9–1402: „J.F. Wolfgang, Autobiografia, listy, skrypty”; F9 154–155: „Listy do J.F. Wolfganga od botani-
ków i aptekarzy. Część 1: Korespondencja z aptekarzami i botanikami 1805–1841”

4 Trudno w tym miejscu nie zauważyć, że były to czasy, gdy w Wilnie działali Filomaci i Filareci, czyli 
polskie tajne stowarzyszenia patriotyczne

Il. 2. Zapowiedź kolejnego, ostatniego odcinka artykułu Wolfganga, 
który z niewiadomych powodów nie został opublikowany
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Pierwszą, ogólną część swego opracowania podzielił Wolfgang na rozdziały, któ-
re opatrzył tytułami: Początek, Nazwanie, Epoki, Definicye i Ważność. „Początek” to 
początki farmacji, czyli „przypadkowe odkrycia, które nauki jeszcze nie stanowiły”. 
W „Nazwaniu” chodzi o etymologię wyrazu farmacja, utworzonego z greckiego phar-
maka, który oznaczał nie tylko, jak pisze Wolfgang, leki i trucizny, ale też „żywice, 
oleje i zioła aromatyczne”, używane przez Egipcjan do balsamowania zwłok. W roz-
dziale pt. Epoki czytamy, że „autorzy pospolicie dzielą historię farmacji na 3 epoki, to 
iest mitologiczną, ciemną i pewną” – ale według Wolfganga jest to podział zbyt ogólny, 
i dlatego proponuje inny, bardziej szczegółowy, mianowicie na epoki grecką, arabską, 
włoską, nowożytną i współczesną. O pierwszej z nich czytamy, że choć wiedza o środ-
kach leczniczych w tej epoce od różnych pochodziła narodów, nie tylko od Greków, 
ale też od Egipcjan, Rzymian, „Indyan” (tzn. mieszkańców Indii) i „Chińczyków, to 
jednak to Grecy „massę poznań ludzkich nagromadziwszy, potrafili ją utwierdzić, od 
zatracenia zabezpieczyć i do potomności przesłać; przeto możemy ich (tzn. Greków) 
za najdostoynieyszych i szanowanych na zawsze nauczycielów i pierwszych przewod-
ników uważać”. Z kolei Arabowie „zniszczywszy szkołę i bibliotekę aleksandryjską, 
wygrzebywali później szczątki skarbów wiedzy greckiej, potem wzbogacili ją, swoją 
nadawszy jej postać”, „w nauce przewodnikami byli chrześcijanom, aż dopóki ci ostat-
ni wzorem Arabów nie zaczęli szkół zakładać i różne naukowe czynić dokonania”. „Tę 
epokę – pisze dalej Wolfgang – określić można od wzięcia przez Arabów Aleksandrii 
roku 642 po Chrystusie aż do wsławienia się szkoły salernitańskiej na początku XII 
wieku.” O epoce włoskiej czytamy, że „kiedy nastała szkoła salernitańska” i „Arabo-
wie we wszystkich względach zaczęli upadać”, we Włoszech „wzmagało się oświece-
nie” i „stamtąd wszystkie nauki udzielały się reszcie Europy, stamtąd brano lekarstwa 
i rady lekarskie”. Epoką nowożytną nazywa Wolfgang okres, kiedy „ważne zaszły od-
miany i wielkie poczyniono już wynalazki, ale razem wiele narodów na to się wszystko 
składało i w różnych już pracowano i pisano językach”. Wreszcie epoka współczesna 
to okres, kiedy „odkrycia Lavoisiera naywiększe w wiedzy fizycznej zrobiły odmiany”, 
dzięki czemu „inną też zupełnie postać przybierać poczęła i farmacya.” (Uwagi… ss. 
317–322) 

„Definicye” dotyczą trzech terminów. Pierwszy to farmakologia, zwana też przez 
Wolfganga farmakografią lub materią farmaceutyczną. Drugi to farmacja, nazywana 
też przez Wolfganga farmakochemią, „które to dwie nauki razem połączone Farma-
ceutyką nazywamy”. Trzeci termin to farmakodynamika. Definicje tych terminów są 
następujące: „Farmakologia, obejmując wszystkie płody natury za skuteczne w lecz-
nictwie uznane, uczy ich wyglądu i nazwy, opisuje wszystkie ich własności, uczy 
sposobu i czasu zbierania, odpowiedniego przechowywania, odkrywania zafałszowań 
i oznak zepsucia, wymienia substancje czynne i określa je pod względem chemicznym, 
uczy, jakie robi się z nich leki i w jaki sposób ich używać.” Z kolei „Farmacya podaje 
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sposoby robienia lekarstw złożonych”, natomiast farmakodynamika, zwana też przez 
Wolfganga „materią medyczną”, jest już kompetencją lekarzy, ponieważ zajmuje się 
„śledzeniem skutków lekarstw, ukazaniem ich właściwości i w jakich chorobach uży-
wane bydź mają, tudzież oznaczeniem ich dawki” (Uwagi… ss. 322–324) 

Ostatni w tej części rozdział, pt. Ważność, to po prostu przypomnienie, że farmacja 
jest ważną dziedziną wiedzy, ponieważ na równi z medycyną „ma za cel rzecz dla czło-
wieka naydroższą, utrzymanie i przywrócenie utraconego zdrowia”. I że w związku 
z tym zawód farmaceuty, podobnie jak lekarza, należy traktować jak powołanie. 

Po czym następuje systematyczny już wykład historii farmacji, którego rozdziały 
zostały skonstruowane i ułożone według jeszcze innego kryterium, to znaczy według 
tego kto, kiedy, pod jakim względem i w jakim zakresie przyczynił się do tego, że far-
macja w końcu stała się nauką. W związku z czym poszczególne rozdziały w tej części 
opracowania Wolfganga otrzymały następujące tytuły: Egipcjanie, Grecy, Alexandrya, 
Rzymianie, Medycyna indyyska, Medycyna chińska, Arabowie, Wiek XI, Wiek XII 
(tu osobny podrozdział zatytułowany Salerno), Wiek XIII, Wiek XIV, Wiek XV i Wiek 
XVI. 

Na przykład w długim rozdziale (Arabowie), po wyliczeniu licznych tego naro-
du i znanych historykom zasług dla rozwoju farmacji, czytamy też, że Avicenna „do 
pierwszych dziwaków swojego czasu należał”, ponieważ „złoto, srebro, inne metalle 
i kamienie drogie, jako też i pluskwy wewnątrz używać zalecał jako lekarstw krew 
czyszczących”;5 i że „Abulcasis pierwszy w historii gorzałkę wzmiankuje, którą jed-
nak tylko do lekarstw pędził” (Uwagi… ss. 568–569). W rodziale pt. Wiek XI czytamy 
m.in. że Gariopontus6 „zostawił dzieło Passionarius Galeni zwane, w którym znayduje 
się zbiór rozmaitych przepisów lekarstw, mających służyć na wszystkie choroby, a te 
po większey części z Prysciana7 żywcem powybierał, opuszczając miejsca, gdzie nie 
mógł zrozumieć”, a takim sposobem dziwaczną ułożył zbieraninę, dowodzącą jego 
niedołężności” (Uwagi… s. 520). Zaś „wiek XIV pokazuje nam obraz walki przesądu 
z rozumem, wszystkie nauki na dawnym stopniu zostawały, cała medycyna w pier-
wiastkowej (tzn. pierwotnej) znajdowała się postaci, a historya naturalna, materia me-
dyczna, farmakologia i farmacya mały uczynić mogły postęp, bo tylko Greków i Ara-
bów naśladowano. A że Dioskorides i Serapion z sobą nie byli zgodni, więc się tylko 
wysilano nad ich porównywaniem” (Uwagi… s. 542)

Omówienie okresu od XVII wieku do początku wieku XIX, jak już wspomniano, 
nie zostało opublikowane. Gdyby się zachowało, to takie kompletne opracowanie mo-

5 Pluskwy jako surowiec leczniczy to nie wymysł Awicenny, lecz dużo wcześniejszych autorów grec-
kich, zaliczanych do szkoły Empiryków. 

6 Gariopontus z Salerno (XI wiek) – najwcześniejszy autor kojarzony ze szkołą medyczną w Salerno.
7 Theodorus Priscianus (IV wiek n.e.), lekarz w Konstantynopolu, autor łacińskiej pracy Rerum Medica-

rum Libri Quatuor (O medycynie ksiąg cztery).
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Il. 3. Strony 568 i 569 w Uwagach nad stanem Farmacyi poświęcone m.in. Awicennie

głoby z powodzeniem pełnić również i dzisiaj funkcję podręcznika historii farmacji, 
oczywiście tylko do początku XIX wieku i z koniecznymi, wynikającymi z dzisiej-
szego stanu badań sprostowaniami, na przykład takimi, że Avicenna to może jednak 
niekoniecznie dziwak, skoro za sprawą swojego Kanonu medycyny zdołał podzielić 
europejskie środowisko lekarskie na zwolenników Galena i na swoich zwolenników; 
czy na przykład że Geber to jednak autor łaciński, który żył na przełomie XIII i XIV 
wieku, a nie arabski autor Jabir ibn Hayan, który żył w VIII wieku; i że Basilius Valen-
tinus to jednak nie postać autentyczna, która żyła jakoby w XV wieku, lecz pseudonim 
Johanna Thöldego, który żył w XVII wieku. No i może niekoniecznie z peanami na 
cześć Rosji i rosyjskiego monarchy, które może byłyby niektórym wykładowcom przy-
datne w czasach PRLu, ale już raczej na pewno nie dzisiaj.

Historya farmacyi Józefa Sawiczewskiego ukazała się w krakowskim Roczniku To-
warzystwa Naukowego z 1925 roku, a więc 9 lat po Uwagach Wolfganga. Ze względu 
na objętość, blisko czterokrotnie mniejszą, a także ze względu na brak powołań i obja-
śnień, które u Wolfganga są standardem, rozprawa Sawiczewskiego ma raczej charak-
ter popularno-naukowego eseju, a nie pracy naukowej sensu stricte.
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Tym bardziej, że za wyjątkiem konstatacji na temat początków farmacji, według 
której „pasterze i rolnicy naypierwey w roślinach skutki zbawienne dostrzegli”, o czym 
Wolfgang rzeczywiście nie pisze, informacje Sawiczewskiego dotyczące okresu od spo-
rządzania leków przez egipskich i innych kapłanów (indyjskich, żydowskich itd.) do 
wieku XVI włącznie w zasadzie nie różnią się od tych, jakie znajdujemy u Wolfganga, 
a czasami są wręcz identyczne – co oznacza, że swój artykuł opracował Sawiczewski 
w oparciu o opracowanie Wolfganga. Czytamy więc również u Sawiczewskiego o tych 
samych co u Wolfganga autorach greckich, aleksandryjskich, rzymskich i arabskich, 
o Monte Cassino, Salerno i Konstantynie Afrykańczyku, o dotyczących aptekarstwa 
regulacjach prawnych Fryderyka II i ich wpływie na europejskie aptekarstwo w okre-
sie od XIII do XV wieku; o Paracelsusie i jego wyznawcach, takich jak Quercetanus, 
Sylvius, van Helmont, Minderer, Glauber itd., a także o szesnastowiecznych autorach 
prac botaniczno-lekarskich, takich jak Otto Brunsfeld, Hieronim Tragus, Hieronim 

Il. 4. Po lewej: strona tytułowa Rocznika Towarzystwa Naukowego z 1825 roku. 
Po prawej: strona początkująca artykuł J. Sawiczewskiego pt. Historya Farmacyi
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Brunschwig, Pietro Andrea Mattioli itd., wreszcie o alchemii, tym „potworze zdrowe-
go rozsądku”, która jednak „niemało za podstawę tey nauce (tzn. farmacji) posłużyła” 
(Historya farmacyi, s. 292). I tak samo jak Wolfgang, również Sawiczewski daje wyraz 
swojemu lojalizmowi wobec zaborców, pisząc o „Komisarzach Pełnomocnych Nay-
jaśniejszych trzech naszych Protektorów”, którzy przy „urządzaniu Uniwersytetu Ja-
giellońskiego” szczególną jakoby mieli zwrócić uwagę na konieczność akademickiego 
nauczania farmacji (Historya… s. 311). 

Natomiast w odróżnieniu od Wolfganga pisze Sawiczewski też o polskich tzw. her-
barzach: Falimirza, Spiczyńskiego, Siennika itd., i o krakowskim wydaniu De herba-
rum virtutibus Macera Floridusa, w opracowaniu Szymona z Łowicza, gdzie zamiesz-
czone zostały łacińsko-polskie słowniki nazw ziół leczniczych i nazw chorób. 

W kontekście braku ostatniej części opracowania Wolfganga informacje Sawiczew-
skiego na temat postępów farmacji w XVII i XVIII, a także w dwóch pierwszych de-
kadach XIX wieku należy docenić jako pierwsze polskie opracowanie tego okresu hi-
storii farmacji. Rozpoczyna je Sawiczewski od podniosłej konstatacji, że „nadeszła na 
koniec dla farmacyi ta szczęśliwa chwila, w którey ciemnota pełna przesądów, Magia, 
Alchimia, Astrologia, Kabalistyka i inne tym podobne porzuconemi, a prawdziwe i na 
właściwych zasadach wsparte nauki od pierwszych odróżnione, przyzwoite zyskały 
znaczenie” (Historya… s. 299). W kontekście XVII wieku padają tutaj takie m.in. na-
zwiska aptekarzy i równocześnie autorów prac o charakterze farmaceutycznym jak Jo-
hann Zwelfer8 czy Nicolas Lémery9. Natomiast w XVIII wieku „farmacja doskonałości 
wyższej osiągnęła cechę”, a to za sprawą przede wszystkim „nieśmiertelnego Linne-
usza, pierwszego twórcę systematu”, na którym wsparli się pozostali koryfeusze nowo-
czesnej już botaniki lekarskiej, tacy jak Albrecht Haller10, Johann Georg Gmelin11, Gio-
vanni Antonio Scopoli12, a z polskich Krzysztof Kluk i Stanisław Jundziłł13. Natomiast 
spośród osiemnastowiecznych farmaceutów, „którzy przez gruntowne doświadczenia 
i uczone teorye nowy Chemii byt i znaczenie nadali”, wymienia Sawiczewski takie 
m.in. nazwiska jak wspomniany już przed chwilą Giovanni Scopoli14, poza tym Caspar 

8 Autor Königliche Apothek oder Dispensatorium (1692)
9 Autor m.in. Kursu chemii (1675) i Farmakopei uniwersalnej (1697)
10 Albrecht von Haller, szwajcarski naturalista, autor m.in.  pracy o lekach roślinnych pt. Geschichte der 

Arzneyen de Pflanzenreich (1782)
11 Johann Georg Gmelin, niemiecki botanik, profesor chemii i historii naturalnej, autor m.in. pracy pt. 

Flora Sibirica
12 Giovanni Antonio Scopoli, włoski naturalista, autor m.in. Podstaw botaniki. 
13 Autor książki pt. Gabinet historyi naturalnej i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego.
14 Autor podręcznika pt. Elementi di chimica e di farmacia
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Neumann15, Andreas Marggraf16, Carl Sheele17, Martin Klaproth18, Jöns Jacob Berze-
lius19 i Pierre Joseph Pelletier20; a z polskich Jędrzej Śniadecki21. Na koniec swojego 
opracowania pisze Sawiczewski o innych przejawach postępu farmacji jako nauki w 
XVIII i na początku XIX wieku, takich m.in. jak edukacja farmaceutyczna, zakładanie 
towarzystw zawodowych, wydawanie fachowych czasopism itd. 

Biorąc pod uwagę fakt, że ostatni odcinek opracowania Wolfganga, dotyczący po-
czątków farmacji naukowej, nie został opublikowany, i że okres ten omawia w swoim 
opracowaniu Sawiczewski, można uznać, że obydwa te opracowania są do pewnego 
stopnia komplementarne i jako takie tworzą razem całość, od której polscy studenci 
farmacji powinni zaczynać poznawanie tej dziedziny wiedzy.22 Tym bardziej, że wiele 
przedstawionych tam faktów, nazwisk, tytułów itd. późniejsi polscy autorzy już raczej 
nie uwzględniali. 

15 Niemiecki chemik, autor m.in. Praelectiones Chemicae
16 Aptekarz i chemik niemiecki, odkrywca m.in. cyjanku potasu, a także cukru (sacharozy) w tkankach 

wielu roślin 
17 Szwedzki aptekarz, odkrywca tlenu, wielu kwasów organicznych i nieorganicznych.
18 Niemiecki aptekarz i profesor chemii na Uniwersytecie Berlińskim, odkrywca uranu, tytanu i stron-

tu. 
19 Szwedzki chemik, wprowadził dzisiejsze symbole chemiczne
20 Aptekarz, profesor paryskiej École de Pharmacie, wyizolował m.in. atropinę i chininę
21 Profesor chemii i medycyny  w Szkole Głównej Wileńskiej, autor pierwszego polskiego podręcznika 

chemii.
22 Faksymilowe wydanie obu tych tekstów, opracowane w krakowskim Muzeum Farmacji, zaopatrzone 

w odpowiedni wstęp, ukaże się na początku 2016 roku
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HISTORIa aPTEKI jEZUICKIEj W WILNIE

Abstract

The Jesuit Pharmacy was opened around the year 1600 (Jesuit order was brought to Vilnius in 1572 
by Bishop Walery Protasewicz). After its dissolution by the pope in 1773, the Pharmacy was taken over 
by the Commission of National Education, and the profits from the sales of medications were allocated 
to the maintenance of the University Clinic. Throughout the years 1804–1841, the pharmacy, at the time 
known as the University Pharmacy, was managed by Prof. Jan Fryderyk Wolfgang, a lecturer in Pharmacy 
at the University of Vilnius. At the time the pharmacy also served as a scientific back-up facility in sup-
port of regular pharmacy classes conducted at the University. In 1860, it eventually passed into private 
ownership. Its successive owners were: Józef Kamiński (1860–1877), Szymon Ginzberg (1877–1888), 
Adam Rymszewicz (1888–1900), Benedykt Undrewicz (1900–1909), Zygmunt Domański (1909–1933) 
and Władysław Narbut (1933–1939).

Streszczenie

Apteka Jezuicka została założona około 1600 roku przez zakon Jezuitów, sprowadzony do Wilna 
w 1572 roku przez biskupa Walerego Protasewicza. Po rozwiązaniu zakonu przez papieża w 1773 roku, 
apteka została przejęta przez Komisję Edukacji Narodowej, a zyski ze sprzedaży leków były przeznaczane 
na utrzymanie kliniki uniwersyteckiej. Na przestrzeni lat 1804-1841, apteką, znaną w tym czasie jako 
Apteka Uniwersytecka, kierował prof. Jan Fryderyk Wolfgang, wykładowca Farmacji na Uniwersytecie 
Wileńskim. Apteka w tym czasie pełniła funkcję zaplecza naukowego dla prowadzonych na Uniwersytecie 
zajęć z farmacji. W 1859 roku apteka przeszła w ręce prywatne. Jej kolejnymi właścicielami byli: Józef 
Kamiński (1859-1877), Szymon Ginzberg (1877-1888), Adam Rymszewicz (1888-1900), Benedykt Un-
drewicz (1900-1909), Zygmunt Domański (1909-1933) i Władysław Narbutt (1933- 1939).

Apteka Jezuicka w Wilnie została założona około 1600 roku przez zakon Jezuitów, 
sprowadzony do Wilna w 1572 roku przez biskupa Walerego Protasewicza. Początko-

Prof. dr hab. Zbigniew Bela
Kraków – UJ
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wo mieściła się w  murach klasztornych zakonu jezuitów przy ul. Biskupiej 3.1 Był to 
„dom drewniany z obszernym placem, małemi domkami obudowanym, narożny, przy 
zwrócie z ulicy  Śto-Jańskiej na Biskupią położony, obok domu Jana Hozyusza (gdzie 
dotąd drukarnia akademicka) /…/”2. W 1689 roku apteka została przeniesiona do domu 
Parulowskiego3.  

Dom ten, stojący na rogu ulic Świętojańskiej4 i Biskupiej, przed 1632 rokiem prze-
kazał Magistratowi Wileńskiemu „niejaki Parul, Obywatel Wileński”. W zamian za tę 
darowiznę Magistrat z uzyskiwanych z kamienicy dochodów miał obowiązek odpro-
wadzać co roku określoną (procentowo) sumę na Szpital Trójcy Świętej. W 1632 roku 
kamienice tę kupili od Magistratu incognito  obywatele wileńscy Urszula i Maurycy 
i oddali ją Collegium Jezuickiemu w zamian za obowiązek płacenia corocznej daro-

1 Władysław Zahorski : 90-lecie Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wilno 1896 s. 61. Dawna  
ulica Biskupia, później także Dworcowa i Episkopska to obecnie ulica Uniwersytecka

2 Michał Bal iński : Historya Miasta Wilna. Wilno 1836 T.1 s. 211 
3 Kartka z teki Władysława Zahorskiego „Wycinki z gazet, materiały różne o Wilnie”. Litewskie Pań-

stwowe Archiwum Historyczne w Wilnie [dalej LPAH], F. 1135/8/16, s. 241
4 Ulica Świętojańska, dawniej Sto Jańska (pol.) lub  Šv. Jono g. (lit.)

Kartka z teki W. Zahorskiego 
„Wycinki z gazet, materiały różne o Wilnie”, 

LPAH F.1135/8/16, nr 241
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wizny w wysokości 140 zł na rzecz kościoła św. Jana w Wilnie, a konkretnie na „msze 
obligacyjne” za dusze darczyńców5. W 1689 roku po remoncie kamienicy (w 1652 
roku kamienica spłonęła) Jezuici na parterze urządzili aptekę, a na piętrze drukarnię. 
Jednakże rok później ksiądz Stanisław Jasicki „sprzykrzywszy sobie ciężar opłacania 
140 zł” kupił inną kamienicę zwaną Szwarcowską i na nią przeniósł obowiązek corocz-
nych opłat na rzecz kościoła.6

Na mocy przywileju, wydanego przez króla Augusta III dnia 14 marca 1758 roku, 
apteka jezuicka otrzymała status apteki publicznej, czyli uzyskała prerogatywy równe 
innym aptekom publicznym (apteki publiczne inaczej zwane prywatnymi lub wolny-
mi) nie tylko na terenie Wilna, ale także całej Litwy. Przywilej ten potwierdził także  
fakt założenia apteki na około 1600 rok, napisano w nim bowiem, że apteka „założoną 
była więcej niż od lat półtorasta”.7 

Początkowo apteka utrzymywana była tylko z funduszy Collegium Jezuickiego. 
Produkowała lekarstwa jedynie na potrzeby Zakonu Jezuitów, uczniów prowadzonej 
przez siebie szkoły, a także, zgodnie z zakonnym zwyczajem, bezpłatnie rozdawa-
ła leki osobom najuboższym. Z czasem jednak  jezuici zaczęli produkować większe 

5 Michał: Bal iński  Historya…., op. cit. s. 211
6 Lustracja Collegium Akademickiego Wileńskiego 1773 XI 17-1774 I 13. Biblioteka Uniwersytetu 

Wileńskiego [dalej BUW] , DC-6
7 Michał Bal iński : Dawna Akademia Wileńska 1579-1803. Wilno 1862 s. 210

Rycina ogrodu  aptecznego Jezuitów na Zakrecie w Wilnie. BUW,  F 78-430
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ilości leków i sprzedawać je poza terenem zakonu, dzięki czemu mogli już uzyskiwać 
pewne dochody. Od 1646 roku na terenie swoich posiadłości na Łukiszkach (Zakret)  
prowadzili także ogród apteczny8, w którym hodowali rośliny lecznicze, służące jako 
surowiec do wytwarzania leków w zakonnej aptece.9

Dodatkowy dochód apteka uzyskiwała z udzielania porad medycznych przez ap-
tekarzy-zakonników prowadzących aptekę, którzy byli równocześnie medykami. Jak 
pisze Baliński, jezuicki aptekarz „sprawował urząd Doktora nie tylko ex Pharmacis 
Apteki, ale też przez osobiste leczenie”.10 O jednym z nich, Piotrze Netzlu, który pełnił 
tę funkcję w latach 1733–1772,11 czytamy w Lustracji…, że „będąc aptekarzem, był 
doskonałym lekarzem”12. Nie były to jedyne dochody, jakie uzyskiwała apteka. Do 
1764 roku, „dziwnym obyczajem”, jak to określił Bieliński, apteka jezuicka handlowa-
ła spirytusem, wódką i tabaką, co pozwoliło jej na uzyskiwanie rocznych dochodów  
w wysokości ponad 30.000 zł.13 Fakt ten potwierdza Jan Wolfgang w liście do Ada-
ma Adamowicza, pisząc: „Jakoż ja sam znalazłem jeszcze pod dachem [apteki, przyp. 
autora] szczątki młynów tabacznych do ucierania w wielkiej massie”.14 W liście tym 
dalej czytamy że „ostatnim zawiadowcą czyli ostatnim aptekarzem, tejże apteki za cza-
sów egzystencyi tego zakonu był jezuita Netzel, o którym wieść powszechnie krążyła, 
że z dochodów tak za te lekarstwa, iak i wódkę, którą w przedniejszych utrzymywaną 
gatunkach, i tabakę, którą beczkami do Królewca spławiano na statkach, cały Zakret 
wymurowano.”15 Po wprowadzeniu zakazu handlu wyżej wymienionymi specyfikami 
dochód apteki po 1764 roku wynosił już tylko 18.000 zł, a w 1775 roku, tuż po kasacie 
zakonu jezuitów, zaledwie  15.000 zł.16 

Ogólnoświatowa kasata zakonu jezuitów nastąpiła na podstawie postanowienia 
papieża i specjalnej kongregacji kardynałów 13 sierpnia 1773 roku. W rezultacie 
kasaty w Rzeczypospolitej w ciągu kilku lat wszystkie dobra i fundusze należące 
do zakonu przejęła na cele oświatowe powołana w 1772 roku Komisja Edukacji 

8 Rycina ogrodu  aptecznego Jezuitów na Zakrecie w Wilnie. BUW, F 78-430
9 Park Vingis. http://poznajwilno.pl/miasto/zabytki/kategoria-parki-pomniki/park-zakret-park-vingis/, 

Dostęp 10.06.15 r.
10 Michał Bal iński : Historya…, op. cit. s. 213
11 Dorota Pietrzkiewicz-Sobczak: O aptekach u jezuitów polskich w XVI-XIX wieku (wprowadze-

nie do tematu).  W: Zawód farmaceuty na ziemiach polskich  w XIX i XX w./pod red. Bożeny Urbanek. 
Katowice -Warszawa 2006 s. 61

12 Lustracja…, op. cit. s. 744
13 Józef Biel iński : Uniwersytet Wileński. T. 1. Kraków 1899–1900 s. 129
14 Fragment listu  Jana Fryderyka Wolfganga do Adama Adamowicza z 30 I 1841 r. Biblioteka Litew-

skiej Akademii Nauk im. Wróblewskich [dalej BLAN], BF 154-155 s.15-16
15 Fragment listu Jana Fryderyka Wolfganga do Adama. Adamowicza z 30 I 1841 r. BLAN, BF 154-155 s. 

15-16. Zakret – nieistniejąca już letnia rezydencja jezuicka na przedmieściach Wilna (Łukiszki), nazywana 
też „wileńskim Wersalem”. Był to trzypiętrowy pałac z mansardami, zbudowany w latach 1757–1761

16 Biel iński  Józef: Uniwersytet …, op. cit. s. 129
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Narodowej (właściwa nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 
Mająca). W 1781 roku KEN przejęła także dawne Kolegium Jezuickie w Wilnie17.

Przed przejęciem Collegium Jezuickiego Wileńskiego przez KEN w okresie od 17 
października 1773 do 13 stycznia 1774 przeprowadzona została jego lustracja. W efek-
cie lustracji powstało obszerne opracowanie opisujące historię powstania zakonu jezu-
ickiego w Wilnie, ważniejsze pomieszczenia klasztorne (np. kościół, bibliotekę, dru-
karnię), trwały majątek zakonny (kamienice, folwarki będące własnością zakonu) oraz 
jego działalność18. W materiałach tych znajduje się też kilka informacji dotyczących 
apteki jezuickiej. Na ich podstawie dowiadujemy się, że w 1773 roku apteka mieściła 
się na parterze klasztornego budynku na rogu ulic Świętojańskiej i Dworcowej (pose-
sja 44119). Apteka dzieliła dziedziniec z drukarnią akademicką. Na pierwszych stro-
nach Lustracji znajdujemy opis ogródka aptecznego, który był urządzony przy tzw. 
korytarzu dolnym: „Korytarz ten, dolny, długi, końcem jednym w lewo ku drukarni, 
drugim w prawo ku korytarzowi kolegiackiemu ciągnący się bokiem jednym do furty 
i dalszych izb, drugim do ogródka aptekarskiego i dziedzińczyka ku furcie na Biskupią 
ulicę ciągnącego leżący.” I dalej: „Naprzeciw tych drzwi znajdują się drzwi do sionek 
drukarzy na zawiasach żelaznych bez zamka, podle nich drzwi do ogródka aptekar-
skiego zielono malowane z zamkiem wewnętrznym, kluczem i zawiasami podwójnemi 
w końcu samym korytarza”. Zaś opis samej apteki jest następujący: „Drugie pomiesz-
czenie, większe, z kratą żelazną wmurowaną, z szybami w ołów wprawionymi, na 
boku szafa wielka sosnowa stara z szufladami, w której się chowają korzenie różne 
pod ozdobnemi artykułami wyrażone. Lewaten cynowy stary, drabinka malowana skła-
dana, szafka w rogu ściany malowana z policzkami, dwojgiem drzwiczek z zamkami 
wnętrznymi bez kluczów, miedź, cyna i inne sprzęty tam złożone w osobnych artyku-
łach wyrażające się.”20 

Po kasacie zakonu jezuitów formalnym właścicielem apteki została Szkoła Główna 
Wileńska21, a zarządcą apteki został Antoni Tyzenhauz, Podskarbi Nadworny Litewski 

17 1 kwietnia 1579 Stefan Batory wydał akt erekcyjny i akt fundacyjny Uniwersytetu. Na mocy obu tych 
aktów 30 października 1579 r. Uniwersytetowi nadano oficjalną nazwę Akademia i Uniwersytet Wileński 
Towarzystwa Jezusowego (łac. Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu)

18 Lustracja …, op. cit. s 744–749
19 Karol Grünert : Plan miasta Wilna. Wilno 1808. http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/lt/planai.htm.  Do-

stęp z  26.IX..2014 r.
20 Lustracja…, op. cit. s.191-197
21 Po kasacie zakonu Jezuitów w efekcie reformy przeprowadzonej przez  KEN Uniwersytet Wileński 

został przekształcony w uczelnię świecką pod nazwą Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Jednakże już  w 1796 roku władze rosyjskie przemianowały Szkołę Główną WKL na Wileńską Szkołę 
Główną, a w 1803 r. na Cesarski Uniwersytet Wileński (Wileńskij Imperatorskij Uniwersitiet). W 1832 r. 
ukazem cara Mikołaja I Uniwersytet został zlikwidowany, a powołana w jej miejsce Akademia Medyko-
Chirurgiczna działała jeszcze do 1842 r. 
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(1733–1785)22. Oprócz zarządzania apteką Tyzenhauz uzyskał tez możliwość zarzą-
dzania drukarnią. Z działalności obu tych instytucji czerpał duże zyski, choć ani apteka, 
ani drukarnia nigdy nie były jego własnością.23 Początkowo,  to znaczy od 1781 roku, 
aptekę dozorował profesor botaniki Gillbert, który przybył do Wilna z Grodna24. Po 
śmierci Tyzenhauza w 1785 roku jego spadkobiercy, zamiast zgodnie z prawem oddać 
aptekę Szkole Głównej Litewskiej, przekazali ją w dzierżawę dotychczasowemu pro-
wadzącemu aptekarzowi Andrzejowi Koczykowi, uniemożliwiając Szkole czerpanie 
zysków z jej działalności.

22 Michał Bal iński : Dawna Akademia…, op. cit. s. 280
23 Michał Bal iński : Dawna  Akademia…, op. cit. s. 280-281
24 Michał Bal iński : Dawna  Akademia…, op. cit. s. 259

„Regestr Wydanych Lekarstw z Apteki Skarbowej dla WP Poczobuta” w 1779 r., 
pokwitowany przez aptekarza Andrzeja Koczyka. BLAN, F 151-663 nr 1
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Walkę ze spadkobiercami Tyzenhauza o zwrot apteki prowadził ksiądz Marcin Po-
czobutt25, który z ramienia Komisji Edukacji Narodowej zajmował się reformą poje-
zuickiej uczelni. Sytuację tę tak opisuje wspomniany już Jan Bieliński: „Był to kłopot 
niemały dla Poczobuta rugowanie z miejsca owego aptekarza, który tysiączne stawia-
jąc przeszkody lustratorom naznaczonym od Akademii, z największym uporem zale-
dwie przy końcu roku zwrócił Akademii aptekę, ogołoconą ze wszystkich zapasów 
i sprzętów”.26

Szkoła Główna odzyskała aptekę pod koniec 1787 roku27, natomiast jej remont roz-
począł się dopiero w 1799 roku, kiedy to  rektor Hieronim Strojnowski uzyskał na 
ten cel od rządu rosyjskiego pożyczkę w wysokości 4.500 rubli.28 Prace remontowe 
w aptece nadzorował prof. architektury Michał Szulc, który pełnił w tym czasie funkcję 
architekta uniwersyteckiego. Potwierdza to raport o pracach remontowych prowadzo-
nych w aptece podpisany przez M. Szulca 18 października 1799 roku: „Regestr szklar-
skiej roboty na roskaz WPana Szulca Architekta tyczący się w ŚwiętoJańskiej Apotyki 
na Dniu 18 Xbra 1799 r.” Rachunek opiewa na sumę 213.10 zł na szyby w oknach 
i drzwiach w pomieszczeniach apteki oraz innych związanych z apteką, np. „w Stancyi 
Apotyczney 4 szyb; w Izbianych Dzwiach 4 szyb; w Apotece szklane drzwi od ulicy, 
w których dobrego białego szkła tafli 10…”29

Po zakończeniu remontu kontrolę nad apteką sprawowali w imieniu Uniwersytetu 
profesorowie Jędrzej Śniadecki i Jan Andrzej Lobenwein. W Archiwum Historycznym 
w Wilnie zachowały się dokumenty z 1801 roku podpisane między innymi przez  prof. 
J. Śniadeckiego i prof. J.A. Lobenweina z zamówieniem materiałów do apteki Uni-
wersyteckiej30. W grudniu 1799 roku  zarządzającym apteką został prowizor Kazimierz 
Klimaszewski.31 W innym dokumencie opisanym jako „Rozchód pieniędzy na Aptekę 

25 Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728–1810) – astronom, matematyk, poeta. W latach 1780–1799 rek-
tor Szkoły Głównej Litewskiej, członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca Ustaw oświatowych, 
redaktor „Gazety Wileńskiej”. Na mocy przywileju Stanisława Augusta nadzorował drukarnię uniwersy-
tecką pod kątem zaopatrzenia szkół w książki i ich poziomu merytorycznego. http://www.radzima.org/pl/
person/5774.html. 3. Dostęp 20.VI.2015 r.

26 Józef Bal iński : Uniwersytet.., op. cit.s. 129-130
27 „Wiadomość o aptece ŚtoJańskiej”,  pisana „ręką Poczobuta” w 1787 r. BUW, F 13-90 nr 1 oraz Ba-

liński Michał: Dawna  Akademia…, op. cit.s. 280-281 i 298
28 Hieronim Stroynowski herbu Strzemię (1752–1815) – biskup wileński, prawnik i ekonomista, profe-

sor i rektor Uniwersytetu Wileńskiego
29 Pismo Michała Szulca do władz Uniwersytetu w sprawie remontu apteki uniwersyteckiej. BUW, F 

13-90 nr 3
30 „Apteka. Księga Przychodu i Roschodu Apteki Uniwersytetu Wileńskiego od 1800 do 1803”. LPAH, 

F 721/1/345, nr 19 i 22
31 Fragment listu  Jana Fryderyka Wolfganga do Adama Adamowicza z 30.I.1841 r.: „Zresztą co do ap-

teki Akademickiej, ile mi wiadomo, donoszę, że ta /…/weszła pod Zarząd Członków byłego Uniwersytetu 
Jędrzeja Śniadeckiego i Lobenweina, w roku zaś 1799 grudnia 30 dnia oddaną została pod zarząd Prowi-
zora Kazimierza Klimaszewskiego”. BLAN, BF 154-155 s.15-16
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„Apteka. Księga Przychodu i Roschodu Apteki Uni-
wersytetu Wileńskiego od 1800 do 1803” 

z podpisami prof. J. Śniadeckiego i prof. J. 
Lobenweina. LPAH, F721/1/345 nr 19 i 22

„Księga percepty i wydatku na Aptekę Uniwersytetu 
od Dnia 24 Januara 1800 rozpoczęta”. 

LPAH, F 720/1/344 nr 1
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Akademicką od czasu oddania jej pod Rząd Akademicki to iest od Roku 1799” zamó-
wienia na potrzeby apteki składał osobiście prow. K. Klimaszewski.32

W jednym z pism skierowanych do władz uniwersytetu prow. Klimaszewski, chcąc 
uzyskać dodatkowe pieniądze dla apteki, zaproponował sprzedaż części naczyń cyno-
wych: „Znaczna liczba naczyń cynowych różnego gatunku i różnej dobroci znajduje 
się w aptece; zatym gdy wspomione naczynia do użycia sa nie potrzebne zdaie się 
iżeby naylepiej było wspomnioną cynę sprzedawać i zebrane z tąd pieniądze na potrze-
by zakładowe apteki obrócić.”33 Apteka w tym czasie nadal znajdowała się na terenie 
zabudowań uniwersyteckich na posesji 441. Tę dużą posesję tworzyły narożne budynki 
u zbiegu ulic Biskupiej, obecnie Uniwersyteckiej,  i Świętojańskiej.

32 „Księga percepty i wydatku na Aptekę Uniwersytetu od Dnia 24 Januara 1800 rozpoczęta”. LPAH, F 
720/1/344 nr 1

33 Pismo prow. Kazimierza Klimaszewskiego do władz Uniwersytetu z 27 stycznia 1800 r. BUW, F 13-
90 s. 4

Plan budynków uniwersyteckich z XVIII w. BUW, F 78-740
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W związku z kolejnymi remon-
tami starych budynków uniwersy-
teckich i budowaniem nowych, tak-
że apteka zmieniała swoje lokum, 
zawsze jednak przenoszona była 
w ramach wspomnianej posesji. Na 
przykład w 1800 roku apteka – jak 
czytamy u Bielińskiego – „urządzo-
na była w osobnym domu z potrzeb-
nymi materiałami i mieszkaniem 
dla aptekarza”,34 natomiast 15 lat 
później, w ramach przebudowy za-
budowań na rogu Uniwersyteckiej 
i Świętojańskiej, został wzniesiony 
dwupiętrowy budynek, w którym 
pomieszczenia na parterze przezna-
czono na aptekę, a pomieszczenia 
na piętrze na mieszkanie dla apte-
karza. Pomieszczenia te budowa-
ne były z myślą o Janie Fryderyku 
Wolfgangu,35 profesorze farmacji 
i farmakologii. Do kierowania ap-
teką prof. Wolfgang został powo-
łany przez władze uniwersyteckie 
29 września 1804 roku. Aptekę 
formalnie prowadził do grudnia 
1831 r., czyli do chwili przejścia na 
emeryturę. Jednakże jeszcze przez 
okres około dwóch lat pozostał na 
Uniwersytecie, porządkując sprawy 
apteki.36 W zbiorach Muzeum Far-
macji w Krakowie zachowała się 

kopia recepty wydana z apteki Uniwersyteckiej w 1829 roku. W tym miejscu należy 
wspomnieć, że w 1832 roku budynek, w którym mieściła się apteka, został sprzedany 

34 Józef Biel iński : Uniwersytet …, op. cit. s.131
35 Historia ulicy św. Jana w Wilnie. http://www.wikiwand.com/ru. Dostęp z 15.V. 2015 r.
36 Dominik Cezary Chodźko: Jan Fryderyk Wolfgang, profesor farmacji, farmakologii i chemii poli-

cyjno-sądowej w b. Uniwersytecie Wileńskim. Przegląd Europejski, naukowy, literacki i artystyczny J. I. 
Kraszewskiego. Warszawa 1863 R.1 T.3  s. 154

Kopia recepty wydana z Apteki Uniwersyteckiej 
z 1829 r. MFUJ, teka 81
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„osobie prywatnej”37, sama apteka 
jednak nie została z tego powodu 
przeniesiona w inne miejsce.

W opinii niektórych history-
ków farmacji apteka, w czasie gdy 
kierował nią Wolfgang, pełniła 
funkcję zaplecza naukowego dla 
prowadzonych na Uniwersytecie 
zajęć z farmacji. Na przykład Bar-
bara Kuźnicka pisze, ze apteka ta 
była „bardzo ważnym ośrodkiem 
nauczania farmaceutycznych przed-
miotów w Wilnie” i „stanowiła do-
skonale wyposażoną placówkę nie 
tylko dydaktyczną, ale i naukową, 
i w zasadzie pełniła rolę pracowni 
chemiczno–farmaceutycznej [...] 
Apteka została nowocześnie urzą-
dzona przez Wolfganga i pod jego 
opieką w latach 1804-1831 stała 
się wzorową placówką badawczą 
i szkoleniową.”38. O tym, że apteka 
uniwersytecka była w tym czasie 
nowocześnie urządzona przez prof. 
Wolfganga, potwierdzają proto-
koły z jej wizytacji w latach 1820 
i 1822, w której jednym z wizyta-
torów był Jędrzej Śniadecki. Z pro-
tokołów tych wynika, że w aptece 
znajdowały się aparatura destyla-
cyjna, urządzenia do produkcji pre-
paratów galenowych, prasy wodne 

i powietrzne, areometry, grawimetry, piece angielskie oraz „machina elektryczna” do 
demonstracji w czasie wykładów.39 

37 Informacja o sprzedaży Apteki Uniwersyteckiej. http://www.wikiwand.com/ru . Dostęp z 15 lipca 
2015 r.

38 Barbara Kuźnicka: Kierunki rozwoju farmacji w Polsce epoki Oświecenia. Wrocław1982
39 „Protokół z wizytacji apteki  Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego od czasu przeniesienia na nowe 

miejsce tejże apteki  sporządzony roku 1820, dnia 29 maja”. BUW, F 13-72 nr 1-2

Pierwsza strona Protokołu z wizytacji apteki 
Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego od czasu 

przeniesienia na nowe miejsce tejże apteki sporządzony 
roku 1820, dnia 29 maja. BUW, F 13-72  nr 1
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Sam Wolfgang o pracy w aptece pisze w swojej w Autobiografii w ten sposób (zwra-
ca się w 3 os.): „W czasie zawiadywania apteką uniwersytecką z największą staranno-
ścią i wielkim kosztem sporządzał rozmaite nowo wynajdywane machiny i stosował je 
do przyrządzania preparatów aptecznych”.40 Można więc powiedzieć, że apteka uni-
wersytecka rzeczywiście była tym czasie miejscem szkoleniowym, a także laborato-
rium badawczym. 

Po objęciu apteki w 1804 roku Wolfgang rozpoczął starania o utworzenie na Uni-
wersytecie Wileńskim Katedry Farmacji i Farmakologii i prowadzenie osobnego kursu 
farmacji (dotychczas kurs taki był połączony z kursem chemii i prowadzony w cią-
gu jednego miesiąca najpierw przez prof. Sartorisa (1787-1795), a później przez prof. 
Śniadeckiego (1795-1806). Pozwolenie na prowadzenie takich zajęć Wolfgang uzyskał 
dopiero w 1807 roku. Można więc przepuszczać, ze pierwsze zajęcia ze studentami 
mógł prowadzić w omawianej aptece najwcześniej od roku akademickiego 1807/1808. 
Natomiast już oficjalnie zajęcia w laboratorium aptecznym rozpoczął w 1810 roku , 
czyli po uzyskaniu stopnia doktora i uzyskaniu pozwolenia na utworzenie samodziel-
nej Katedry Farmacji i Farmakologii. 

Nie zapominajmy jednak, że apteka uniwersytecka była także apteką publiczną, 
która sprzedawała leki osobom prywatnym, uzyskując w ten sposób niemałe dochody. 
Ponadto, zgodnie z panującym w ówczesnym Wilnie zwyczajem, z apteki tej dostar-
czano leki bezpośrednio do domów wileńskich osobistości, przede wszystkim rektora 
wileńskiej uczelni i jego licznej rodziny. O fakcie tym pisze Sobarri w swoich wspo-
mnieniach z Wilna w ten sposób: „Niektóre zakłady uniwersyteckie stały otworem ku 
wygodzie i potrzebom rektora. Apteka Wolfganga przez wiele lat dostarczała bezpłat-
nie wszelkich lekarstw w częstych, długich i licznych familii chorobach. Ogród bota-
niczny opatrywał stół i kuchnię wybornymi owocami i jarzynami. … Prócz wybornej 
własnego wyrobu na całoroczny rozchód czekolady, na każdy bal rektorski Wolfgang 
dostateczną ilość orszady (napój chłodzący z utartych migdałów, cukru i wody lub mle-
ka), a w czasie letnich upałów na każde zapotrzebowanie wody imbierowej dostarczać 
musiał.” 41 

Po odejściu Wolfganga Apteką Uniwersytecką od 1832 roku zarządzał Stanisław 
Batys Gorski42. Natomiast od połowy 1841 roku dzierżawcą i zarządcą apteki został 
prowizor farmacji Justyn Kuszewicz, który prowadził ją do 1854 roku, czyli do mo-
mentu, kiedy apteka została zamknięta. Warto wspomnieć, że prow. Justyn Kuszewicz 

40 Barbara Kuźnicka: Autobiografia Jana Fryderyka Wolfganga z 1850 r. w świetle źródeł rękopiśmien-
nych i drukowanych. Kwart. Hist. Nauki i Techn. R 2001 nr 46/3 s. 67

41 Sobarr i : Obrazki litewskie. Ze wspomnień tułacza. Poznań 1874 s. 142 
42 Batys Gorski Stanisław (1802–1864), biolog, botanik, entomolog i farmaceuta, kierownik Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego, adiunkt  w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Batys_Gorski. Dostęp 25.VII.2015 r. Ponadto  Sobarri: Obraz-
ki…, op. cit. s. 184
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był wieloletnim członkiem Cesar-
skiego Towarzystwa Lekarskiego 
wileńskiego, a jako członek w latach 
1846-1852 pełnił funkcję tzw. „kon-
serwatora” (inaczej opiekuna) gabi-
netu farmakologiczno-chemicznego.

W latach 1855–1859 omawiana 
apteka była zamknięta, o czym czy-
tamy m.in. w Pamiatnych kniżkach 
wileńskoj guberni, czyli wydawanym 
rokrocznie miejskim kalendarzu sta-
tystycznym – gdzie w latach obejmu-
jących wspomniany okres, w części 
dotyczącej aptek wileńskich, apteka 
uniwersytecka  nie figuruje.43 W tym 
czasie (ok. 1856 roku) lokal apteczny 
razem z narożnym domem, będącym 
częścią kompleksu uniwersyteckiego, 
kupiła Teofila z Maurów Kamieńska, 
żona prowizora Józefa Kamieńskiego 
(1826–1878). Po jej śmierci w 1859 
roku, zgodnie z testamentem, dom 
ten wraz z apteką przeszedł na wła-
sność Józefa Kamieńskiego. Wtedy 
też apteka ponownie została otwarta, 
co zostało odnotowane w spisie ap-
tek wileńskich w Pamiatnoj kniżce 
za rok 1860, wraz z informacją, że 
mieści się ona „w domu własnym 
Kamieńskiego przy ul. Świętojań-
skiej”.44 

W marcu 1871 roku Kamieński podarował aptekę swojej niepełnoletniej córce Ma-
rii. W akcie notarialnym czytamy też, że w tymże roku apteka, będąca własnością ro-
dziny Kamieńskich, nadal mieściła się na posesji nr 44145 – z tym że sama posesja 

43 Pamiatnyje Kniżki Wileńskoj Guberni za lata 1855–1859 (1855 r. s. 90; 1856 r. s. 88; 1857r.  s.102; 
1858 r. s. 103; 1859 r.  s.103)

44 Pamiatnaja Kniżka…, op. cit. 1860 r.  s. 114
45 Akt notarialny  przekazania apteki córce Marii Kamińskiej przez ojca Józefa Kamieńskiego z 23 mar-

ca 1871 r. LPAH  F 383/1/505 nr 175 i 176

Spis preparatów znajdujących się w gabinecie 
farmaceutycznym zrobiony przez  „konserwatora 
gabinetu”, prowizora Ludwika Zejdlera w 1864 r. 

Na początku notatka o J. Kuszewiczu. 
BUW, F 26-2909 nr 1
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była już wtedy własnością niejakiej Ludwiki Weberowej. W styczniu 1877 roku Ma-
ria Kamieńska sprzedała aptekę prow. Szymonowi Ginzbergowi (dyplom prowizora 
uzyskał 30 czerwca 1857 roku na Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu46). 
Po dziesięciu latach w sierpniu 1888 roku,47 nowym właścicielem apteki został prow. 
Adam August Rymszewicz (tytuł prowizora uzyskał 20 czerwca 1886 roku także na 
Uniwersytecie w Moskwie48). Zgodnie z umową apteka została sprzedana „w całości”, 
tzn. razem z wyposażeniem aptecznym (sprzęt laboratoryjny, meble, naczynia aptecz-
ne) i zapasami surowców i środków leczniczych. 

46 Akt kupna apteki Marii Kamińskiej przez Szymona Ginzberga z 31 stycznia 1877 r. Repertorium 
Notariusza Danerga, NT 61/77. LPAH  F 383/1/609 nr 541 i 542

47 Karta działalności farmaceutycznej Aleksandra Ginzberga wydana w 1888 r. LPAH F 383/1/609 nr 7 
i 39

48 Karta działalności farmaceutycznej Adama Rymszewicza wydana 11 marca 1888 r. LPAH  F 383/1/609 
nr 332 i 333

Prowizor Adam Rymszewicz (1861-?)
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Rymszewicz zarządzał omawianą apteką do 1896 roku, po czym kierownikiem zo-
stał prow. Benedykt Undrewicz.  Fakt ten potwierdza logo na papierze firmowym ap-
teki: „Świętojańska apteka Rymszewicza w Wilnie”, a także nagłówek pisma z 5 listo-
pada 1899 roku: „Kierujący wolną apteką A. Rymszewicza prowizor B. Undrewicz”.49 
Rok później formalnymi właścicielkami apteki zostały Maria Underwiczowa i niejaka 
Anna Aleksandrowiczowa. Fakt ten został uwzględniony w Pamiatnoj kniżce z 1901 
roku, w związku z czym wspomniana transakcja musiała mieć miejsce w 1900 roku.50 

49 LPAH 383/1/340 nr 15
50 Pamiatnaja Kniżka….,  op. cit. 1902 r. s. 85

Sygnatura z apteki A. Rymszewicza, 1901 r.

Nagłówek pisma z 5 listopada 1899 roku: „Kierujący wolną apteką A. Rymszewicza 
prowizor B. Undrewicz”
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W sierpniu 1909 roku aptekę od Marii Undrewicz i Anny Aleksandrowiczowej na-
był Zygmunt Domański.51 Apteką zarządzał najpierw prowizor Szatkowski, a od 15 
lipca 1914 roku prow. Wacław Wrześniowski. W tym czasie pomocnikiem aptekarskim 
(podprowizorem) był Zygmunt Domański, właściciel apteki.52 Po zakończeniu I wojny 
światowej, w 1919 roku, przeprowadzono w aptece rewizję. W notatce porewizyjnej 
czytamy, że apteka była w „dobrym stanie”, zalecono jedynie uzupełnić pewne braki, 
wynikające prawdopodobnie z niedostatków okresu wojny, na przykład w pudełeczku 
na proszki od bólu głowy znajdowały się inne leki, napisy na meblach były zatarte, 
w jednej z szafek była rozbita szybka, a w piwnicy znajdowały się też sprzęty niezwią-
zane z aptekarstwem.  W 1920 roku Zygmunt Domański przeniósł aptekę z ul. Święto-
jańskiej na ul. Dominikańską 14.53  Tym samym apteka po raz pierwszy w swojej historii 
znalazła się poza terenem uniwersyteckim. 26 maja 1925 roku w aptece Domańskiego 
została przeprowadzona kolejna kontrola przez przedstawiciela Wydziału Zdrowia, 
w obecności właściciela Zygmunta Domańskiego. W tym czasie kierownikiem apteki 
był prow. Wacław Wrześniowski. Według inspektora Nikodema Hrynaszkiewicza apte-
ka „pod względem utrzymania porządku w pomieszczeniach oraz rozmieszczenia środ-
ków leczniczych” była bez zarzutu, księgi recepturowe prowadzone dobrze, a jedyna 
niezgodność z przepisami wystąpiła w sprawie realizowania recept z kokainą...54.

W 1931 roku Domański sprzedał aptekę prow. Władysławowi Narbutowi (tytuł pro-
wizora farmacji uzyskał w 1916 roku na Uniwersytecie w Moskwie55). 5 maja 1933 
roku Władysław Narbut zwrócił się do Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział 
Pracy, Opieki i Zdrowia z prośbą o pozwolenie na przeniesienie apteki z ul. Domini-
kańskiej 14  ponownie na ul. Świętojańską 2. Prośbę tę argumentował złym stanem 
technicznym lokalu przy Dominikańskiej: „Ściany są wilgotne, lokal ciasny, piwni-
ca bardzo mała z wejściem od podwórka”. Natomiast nowy lokal spełniał wymogi 
stawiane nowoczesnym aptekom, ponieważ „składał się z suchych i jasnych trzech 
pokoi, kuchni i piwnicy”.56 Sprzeciw w tej sprawie zgłosił prow. Aleksander Wysocki, 
właściciel apteki, położonej najbliżej nowej lokalizacji apteki Narbuta, to jest przy ul. 
Wielkiej 3. Mimo sprzeciwu Urząd Wojewódzki, decyzją z 23 maja 1933 roku, zezwo-

51 Odpis aktu kupna apteki Marii Undrewicz i Anny Aleksandrowiczowej przez Zygmunta Domańskie-
go, poświadczony przez notariusza Jurewicza. Repertorium Notariusza Bordonosa nr 8600 z 26.VIII.1909 
r. Litewskie Centralne Archiwum Państwowe [dalej LCAP] 23/1/281 nr 25-30

52 Pismo z 7.XI.1921 r. z informacjami o pracownikach apteki Zygmunta Domańskiego. LCAP F 
23/1/281 nr 5 

53 Pismo Zygmunta Domańskiego z 14.XI 1920 r. do Wydziału Zdrowia w sprawie czasowego przyjęcia 
do pracy w aptece prow. Aleksandra Mackiewicza. LCAP 23/1/281 nr 21

54 Raport z rewizji apteki Zygmunta Domańskiego przeprowadzonej 26.V.1925 r. LCAP 51/12/86 nr 8 
oraz LCAP  23/1/281 nr 5

55 Kartoteki aptekarzy i właścicieli aptek z 1936 r. LCAP 51/12/5138 nr 191
56 Podanie Władysława Narbuta z 5.V.1933 r. do Wydziału Zdrowia w sprawie przeniesienie apteki na 

ul. Świętojańską 2. LCAP 51/12/1791 nr 78
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lił Narbutowi na przeniesienie apteki, argumentując swoją decyzję między innymi tym, 
że apteka ta – cytuję „przeniesie się do tego samego lokalu, który zajmowała przed 
laty”.57 Tym samym historia zatoczyła koło. W maju 1933 roku, po 56 latach, apteka 
ponownie znalazła się w murach dawnego klasztoru jezuitów, na tej samej posesji, na 
której funkcjonowała od założenia do 1877 roku (róg ul. Świętojańskiej i Biskupiej 
czyli obecnie Uniwersyteckiej).  Taki stan rzeczy utrzymał się do września 1939 roku. 
Obecnie apteka uniwersytecka znajduje się na przeciwległym rogu u wylotu ulic Uni-
wersyteckiej i Dominikańskiej.

57 Pozwolenie na przeniesienie apteki wydane Władysławowi Narbutowi przez Urząd Wojewódzki Wy-
dział Pracy, Opieki i Zdrowia z  23.V.1933 r. LCAP 51/12/1791 nr 7

Zdjęcie apteki Narbuta, róg ul. Świętojańskiej i Uniwersyteckiej. Lata 30. XX w. 
(po lewej stronie).
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Zdjęcie budynków na rogu ul. Świętojańskiej i Uniwersyteckiej. Zdjęcie obecne.

Apteka Uniwersytecka u wylotu ul. Uniwersyteckiej i Dominikańskiej (widok obecny)



383Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Mgr Magda Małkowska
Gdańsk – Fundacja Hospicyjna

MIęDzy zIeMIą A NIeBeM

Przyzwyczaiłam się, że słowa porządkują rzeczywistość. Wyznaczają granice 
między jednym a drugim bytem, są pojemne, często wieloznaczne, ale ich ilość 
i nieskończone możliwości wyrazowych kombinacji pozwalają na w miarę dobre 
zrozumienie otaczających zjawisk. Właśnie dotknęłam ściany. Domowe hospicjum 
wymyka się słowom, a w każdym razie tym, które uchwyciłyby jego granice. Jest 
gdzieś między ziemią a niebem. Raczej bliżej nieba.

Sama tego nie wymyśliłam. Wymyślił Jerzy Szczepaniak, wolontariusz kie-
rowca 75+, od dwóch lat tworzący team z dr. Januszem Wojtackim i wraz z nim 
odwiedzający chorych w Domowym Hospicjum dla Dorosłych im. ks. E. Dutkie-
wicza SAC. – Musisz kiedyś z nami pojechać – Jerzy nie miał wątpliwości, że 
tylko w taki sposób prawdziwie się o domowe hospicjum otrę. Śmierć zdarza się 
tu często i przed nią jedną dom nie chroni, ale za to jest skuteczną zaporą przed 
zewnętrznym światem, który w chwilach cierpienia liczy się najmniej. Chory – 
gospodarz miejsca – w sposób oczywisty, znany z sytuacji czysto towarzyskich, 
buduje klimat spotkań i w dużej mierze wypełnia ich treść. Najpierw jest przecież 
panem lub panią domu, dopiero potem pacjentem, a w takim układzie powrót do 
życia sprzed choroby wydaje się prostszy. Poza tym w domu jest po domowemu, po 
naszemu, i tego nie zapewni najbardziej luksusowa placówka medyczna. Wszędzie 
dobrze, ale w domu wiadomo jak. 

Pewnego dnia wsiadłam z Jerzym do służbowej dacii i pojechaliśmy po doktora. 
Nie bez niepokoju, gdzie mnie zaraz wprowadzą, ale też z ciekawością. Wiedziałam, 
że o mojej wizycie chorzy zostali uprzedzeni. Domyślałam się, że ich obecny stan 
jest na tyle stabilny, iż najprawdopodobniej nie czekają mnie żadne dramatyczne 

hoSPICJA
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okoliczności. Jednak pierwsze odwiedziny kogoś w jego domu są przekroczeniem 
granicy, dopuszczają do intymności trudnej do odtworzenia w jakimkolwiek innym 
miejscu. – Pojedziemy do pięciu chorych, dasz radę?

Rozmowy pod nadzorem

– Polanki?
– Stabilnie.
– Szara?
– Lepiej.
– Warneńska?
– Zmarł.
Nie widzieli się kilka dni i próbują wskoczyć na te same tory. Jerzy, emerytowany 

oficer lotnictwa, z dr. Januszem jeździ dwa lata. Wiekowo dzieli ich pokolenie z czapką, 
mogliby przedstawiać się jako ojciec i syn, ale P. Zosia, którą odwiedzamy najpierw, 
prowadzi swój kalendarz – Pani chyba widzi, że ci dwaj to urodzeni razem. No widzę. 

Trochę zaburzam układ w samochodzie. Jerzy musi patrzeć przed siebie, ale Ja-
nusz, by ze mną pogadać, większość tras do chorych pokonuje w półskręcie. Przed 
pierwszym przystankiem rozmawiamy o odejściu pacjenta z Marynarki Polskiej. Ro-
dzina uwierzyła, że nie ma sensu podawać mu kolejnego woreczka krwi, by jedynie 
przedłużać cierpienie. Żona podjęła decyzję zabrania męża do domu, bo po 53 latach 
małżeństwa to jednak najlepsze miejsce na pożegnanie. Jeszcze wtedy był z nim kon-
takt, również podczas pierwszej wizyty hospicyjnego lekarza. – W krótkim czasie udało 
mi się zdobyć zaufanie. Czasu jest zresztą zawsze mało. W ciągu sześciu dni byliśmy 
u niego cztery razy, a pielęgniarka przychodziła dwa razy dziennie. Dr. Janusz czyta 
SMS od… szczęśliwej rodziny – podziękowanie za obecność w istotnym momencie 
dla chorego i jego bliskich. To prawie już tradycja, że takie SMS-y przychodzą po 
śmierci pacjentów, pisane na gorąco i z potrzeby serca. Potem rodziny często starają się 
jeszcze nawiązać kontakt i często go podtrzymują.

Wizyta pierwsza 

Najpierw jedziemy do P. Zosi, 89-latki po mastektomii, z licznymi chorobami współ-
istniejącymi z wiekiem. – Jakim wiekiem? Jestem wcześniej urodzona i tyle. Trudno 
zaprzeczyć. Temperament, poczucie humoru i apetyt na życie ma poziomie dwudzie-
stolatki. – Na dobry dzień zaczynamy od serdeczności u Zosi. A jak nie zachodzimy, to 
chociaż przejeżdżając obok, machamy ręką i pozdrawiamy – słyszę od doktora jeszcze 
w samochodzie, a zaraz, od progu głośne: – Moi kochani Chłopcy…! – Pani Zosia jest 
wyraźnie szczęśliwa – obok jak zawsze córka, za ścianą mąż, a w gościach przyjacie-
le. Jestem na przyczepkę, dobrze że chociaż nie niespodziewaną. Skądinąd wiem, że 
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moja wizyta trochę zaniepokoiła, ale już w jej trakcie gospodyni najwyraźniej stawia 
na naturalność. – Droga pani, ja życie lubię, chociaż ono zbyt słodkie było – P. Zosia 
patrzy trochę przekornie. – Ale co będzie, jak już pójdę do dołeczka, tego nikt nie wie. 
Człowiek musi umrzeć, wcześniej albo później, tylko ja wolę później. – Zamówienie 
przyjęte do realizacji – mruczy doktor, przeglądając wyniki badań i kartę pacjentki. 
Wreszcie mierzy ciśnienie, tym razem trochę za wysokie, pewno przez ten najazd. 
Prowadzone rozmowy są z cyklu kawiarnianych, przekomarzania, wspominki. Gdy 
pogoda się polepszy, a poprawa następować będzie w takim tempie, zupełnie na serio 
umawiają się na spotkanie pod trzepakiem. Ich zażyłość widać gołym okiem. Z Jerzym 
też, tylko że ten chwilowo zniknął. Z obowiązkową wizytą wymknął się do pokoju 
obok, do męża. Wprawdzie to nie podopieczny hospicjum, ale z pewnością najbliższa 
rodzina podopiecznej, więc uwaga i czas należą mu się w pakiecie. – Hospicja powinny 
się na kamieniach rodzić – P. Zosia ma dar mówienia maksymami i łatwość bawienia 
otoczenia. – Doktor mi kiedyś oznajmił, że do nieba straszne kolejki, to się nie spieszę. 

Doktor – „Balsam na wszystkie bóle”, Jerzy – „Kochane chłopisko”, hospicyjna 
rehabilitantka Agnieszka, która masuje jak nikt, zwana „Wnusią”. Agnieszka ma stałe 
zaproszenie na godzinę 11.00, bo wtedy w domu pije się kawę. Jak się spóźni, to kawa 
czeka, zimna. Porządek musi być. 

Jeszcze rzut okiem na zdjęcia wnuków i prawnuków, kartkę od doktora, zdjęcie od 
księdza. Wychodzimy żegnani czule, ale nie na smutno. „Kochani Chłopcy” ustalają 
termin następnej wizyty. Chorzy przekazują mi trzy prośby:

Proszą, aby ich nie bolało • – ani fizycznie, ani duchowo. Nie tyle śmierci się 
boją, co unicestwienia.
Proszą, bym ich wysłuchał, miał dla nich czas, zdjął zegarek, nie oceniał. Ich • 
wyznania często przeradzają się w spowiedź z całego życia.
Proszą, bym został do końca, kiedy to się już zacznie. W tym momencie swoje-• 
go życia człowiek nigdy nie chce być sam.

ks. Jędrzej Orłowski SAC

Wizyta druga

Teraz do P. Jadzi, samotnej i pełnej depresyjnych myśli. Z tymi myślami to większy 
kłopot niż z nowotworem. Rzeczywiście początkowo sytuacja wydawała się bezna-
dziejna, leczenie było bardzo trudne i w dodatku, z powodu objawów ubocznych, mu-
siano je przerwać. A jednak, mimo zastosowania zaledwie 80 procent dawki, organizm 
raka zwalczył i jechaliśmy do zupełnie wyleczonej pacjentki. Jeszcze tylko sama musi 
w to uwierzyć...

Otwiera nam szczupła i wyciszona, z uśmiechem, ale i z niepokojem w oczach. 
Może go sobie tylko dopowiadam, bo po spotkaniu, już w samochodzie słyszę, że dzi-
siaj P. Jadzia była wyjątkowo optymistyczna. Zazwyczaj każda infekcja paraliżowała, 
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a najmniejszy przyrost wagi miał rangę przerzutów z węzłów chłonnych. Podczas wi-
zyty w centrum zainteresowania był wynik-marzenie badania tomograficznego. – To co 
Panie doktorze z moim rakiem? – Nie ma. – Hurra!

Raka nie ma, ale parę jeszcze kłopotów zostało: duże zmiany miażdżycowe, pro-
blemy z poruszaniem się po udarze, stany lękowe, trudna sytuacja socjalna. Hospicjum 
od nich się nie odwraca. P. Jadzia jest pod stałą opieką hospicyjnej psycholog, która 
stopniowo realizuje swój plan odnowy psychicznej pacjentki. – Namawia mnie, bym 
zawsze zaczynała myśleć pozytywnie. Poza tym jak się trochę do siebie poprzytulamy, 
to od razu mi lepiej – o swoim deficycie czułości i ciepła mówi z dużą swobodą, a to już 
dobrze rokuje. W programie rewitalizującym uczestniczą też inni: hospicyjny kierow-
ca, który zauważył, jak ładnie była ubrana, wierna wolontariuszka Kasia, samoistnie 
wcielająca swoją terapię pro life, oczywiście duet, z którym przyszłam. – Już nie pła-
czę... mówi, jakby sama nie wierząc. – Chyba że z radości – Jerzy stawia swoją kropkę. 
– Ostatni rok był trudny – z hurraoptymizmem P. Jadzia ma jednak zagwozdkę. – Przez 
rok już jest dobrze, a za rok nie dogonimy – Jerzy dorzuca następną kropkę i spokojnie 
czeka na ripostę. Tym razem się nie doczekuje.

Na zakończenie dr Janusz wpisuje „pochwałę” do karty chorego, w której wszystkie 
osoby zajmujące się pacjentką robią po wizycie notatki i ustalają plany na przyszłość. 
Z księdzem i psychologiem spotka się w hospicjum stacjonarnym, pielęgniarka często 
dzwoni, ale i tak każda dodatkowa forma kontaktu jest cenna. My też dostajemy swoją 
laurkę – Z wami nie można spędzać niemile czasu. Wychodzimy z mieszkania, które 
sprawia wrażenie, jakby w nim nikt nie mieszkał. Absolutny ład i porządek.

Bywałam w różnych mieszkaniach. Czasami w prawdziwych salonach, a czasa-
mi w domach, gdzie nie było nawet możliwości wykonania toalety chorego. Musimy 
dostosować się do warunków. Pamiętam samotną nauczycielkę z problemem alkoho-
lowym, którą zajmowali się dwaj kolesie spod budki, jak ona alkoholicy. Miała no-
wotwór narządów rodnych, wymagający wielkiego zaangażowania ze strony bliskich. 
Opiekowali się nią jak nikt – była czysta, nakarmiona, miała podane leki. Nawet pili na 
zmianę, żeby móc ją obsługiwać. To była dla mnie niesamowita lekcja.

Elżbieta Skowrońska, pielęgniarka w hospicjum domowym 
W samochodzie przez chwilę omawiamy wizytę. Jeszcze nie pora, ale wkrótce Ja-

dzia usłyszy, że do dalszej opieki hospicyjnej już się nie kwalifikuje. Oczywiście nie 
ma mowy o pożegnaniu. Czeka na nią miejsce w Poradni Medycyny Paliatywnej, która 
najczęściej bywa etapem przejściowym, zanim trafi się pod skrzydła hospicjum. Jest 
w niej czas na spokojne poznanie chorego, jego opiekunów i zadbanie o wszystkie 
aspekty ich codzienności, również emocjonalne i duchowe. – W Poradni potrzeby cho-
rych rozpoznajemy w dużo bardziej komfortowej atmosferze – Janusz nie ukrywa, że jej 
istnienie sprawia mu wielką radość, i z dumą opowiada o obecnym kontrakcie z NFZ, 
który wyrabiany jest z pięciokrotną zakładką. Kiedy nadchodzą naprawdę ostatnie dni, 
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zespół hospicyjny nie spada z kosmosu, tylko oswojony pomaga je godnie przeżyć. 
Działalność Poradni nastawiona jest głównie na pacjentów przyjeżdżających, ale jej 
pracownikom zdarza się jeździć do chorych, i zdarza się też przyjmować ozdrowień-
ców, tak jak wkrótce P. Jadzię... Przed nami spotkanie u Ludwiki.

Wizyta trzecia

Zupełnie inne mieszkanie, pełne obrazów i kwiatów, również na balkonie. Janusz 
przypomina sobie łososiowe bratki sprzed roku (!). Jerzy szybko zauważa nowe płótno. 
Udaje mu się nawet zidentyfikować czeski Czerwony Klasztor... Brawo! P. Ludwika 
od kilkunastu lat ma nowotwór, teraz z przerzutami do kości, ale przede wszystkim 
jest artystką, po krakowskiej ASP. Rozmowy o kwiatach i obrazach wyraźnie stoją na 
równi z medycznym powodem wizyty. Kilka miesięcy wcześniej musiała położyć się 
na jakiś czas na oddział, ale szczęśliwie objawy udało się opanować i znowu jest panią 
na swoich włościach. Elokwentna, energiczna, trochę zalotna, zupełnie inny typ niż po-
przednia podopieczna. Mam niejasne poczucie, że to spotkanie starannie wyreżysero-
wała. Nie przestaje mówić, najpierw o kwiatach i sztuce, potem już tylko o hospicjum. 
– Opiekują się mną świetnie i czuję się bezpieczna. Mieszkam sama, ale mam telefon 
i zawsze mogę zadzwonić z prośbą o radę – wręcz kipi potrzebą opowiedzenia po kolei 
o wszystkich „dobrych”. Mówi szybko i wyraźnie artykułuje każdą głoskę. Jest pod-
ekscytowana, bo przecież wreszcie komuś może tyle opowiedzieć. – Cierpi na zespół 
osamotnienia – dowiaduję się później w samochodzie. – Tęskni za ludźmi, a kiedy się 
trochę spóźnią, potrafi być trudna, zagrozić, że się nie umaluje albo nie uczesze. 

Na koniec dostajemy czekoladki, bez możliwości odmowy, i żegnani wylewnie 
zjeżdżamy windą na dół wieżowca. Dr Janusz ma problem ortopedyczny i porusza się 
na dwóch kulach, ale od nas nie odstaje. Ostatecznie tak zwany wysoki parter to nic 
przy wspinaczce na któreś piętro bez windy, a wtedy też musi dać radę.

Domowe hospicjum jest taką spokojną, bezpieczną przystanią, w której chory ma 
się czuć najlepiej. To on jest gospodarzem, to on gości. W opiece hospicyjnej najważ-
niejsze jest towarzyszenie, a w domu można je realizować najlepiej. Dużo szybciej 
wchodzi się w bliskie relacje z chorym i jego rodziną. I dużo naturalniej. W ciągu 4 
lat opiekowałam się sześcioma osobami. Kiedyś jednocześnie dwiema, ale to było za 
dużo. Czasami od chorego wychodzę bardzo zmęczona, ale wiem, że moje zmęczenie 
ma sens.

Jola Grzybowska, wolontariuszka w domowym hospicjum
Hospicjum domowe to dla mnie heroizm. Na oddziale stacjonarnym myję, przebie-

ram, karmię... i wiem, że kiedy wyjdę, przyjdzie kto inny. Opuszczając dom chorego 
człowieka, takiej świadomości często się nie ma.

Ela Kubacka, wolontariuszka w hospicjum stacjonarnym
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Wizyta czwarta

Tym razem wizytę złożymy mężczyźnie, P. Januszowi, i mój minizespół wyraźnie 
się na nią cieszy, chociaż ostrzegają, że pacjent jest niekonwencjonalny. Takie też było 
jego wcześniejsze życie – globtrottera, obieżyświata, we własnym domu gościa, za to 
pełnego refleksji o świecie, który zwiedzał własnymi ścieżkami. Hotele? Jeżeli trzeba 
było, ale zdarzyło mu się nocować pod Brooklyńskim Mostem. W Gdańsku zakotwi-
czył się z powodu raka. Najpierw trafił pod opiekę Akademii Walki z Rakiem, działa-
jącej przy Fundacji Hospicyjnej. Jednak z emocjonalnymi obciążeniami najwyraźniej 
sobie nie radził.

– Mamy wrażenie, że go bardzo mobilizujemy – dr Janusz znowu wykonuje męczą-
cy półobrót, by mi trochę poopowiadać. – Ma lepsze i gorsze dni, ostatnio szczęśliwie 
lepsze.

Kiedy zajeżdżamy na podwórko nowoczesnej kamienicy, gospodarz wita nas już 
z balkonu. To chyba dobry znak. Trochę jestem rozczarowana, bo mieszkanie jakby 
wyczyszczone z podróżniczych śladów. Rozmawiamy, to znaczy rozmawia dwóch Ja-
nuszów, o objawach (zwłaszcza o permanentnym zmęczeniu), o „rakowej” książce, 
o Obamie na Placu Zamkowym, o Kolbergerze. – Ale go wypatroszyli, ja pierdykam... 
Śledzionę, trzustkę, woreczek żółciowy, przeszczepili wątrobę. Podziwiam go, że tak 
długo walczył. I o diecie dr Budwig, którą męczy go żona. – Nawet nie wiecie, jak ja 
zazdroszczę grubaskom, na Węgrzech im grubszy mężczyzna, tym lepszy. Jerzy próbuje 
się przebić z ludowym przysłowiem o chudym kogucie, ale bezskutecznie.

Tematy znajduje gospodarz, przy czym do niektórych jest podprowadzany. Jak do 
tego o pracy – świetnego antidotum na stres, również związany z chorobą. Praca lub ja-
kiekolwiek zajęcie czy plany. Plany są, na podróż do Anglii, i od razu pojawia się kilka 
pytań do doktora, dotyczących środków transportu. – Samolot stanowczo odradzam. – 
Czyli jak mnie szlag trafi, rodzina odszkodowania nie dostanie? – śmieje się przekornie 
jeden. – Nie liczyłbym – śmieją się obaj, już na pożegnanie. 

– Prawdziwy Januszek – Janusz podsumowuje po wyjściu. W samochodzie słucham 
kolejnej historii, tym razem o starszej pani, do której z Jerzym jeździli prawie codzien-
nie, od 27 grudnia do 29 stycznia. Była praktycznie samotna i już w trakcie pierwszej 
wizyty poprosiła, by wzięli klucz do mieszkania, bo nie miała siły otwierać im drzwi. 
Kiedy przyjechał syn, na początku było jeszcze trudniej. Przez całe życie miał zły kon-
takt z matką, ale widząc zaangażowanie hospicjum, powoli mobilizował się do opieki. 
– Czuliśmy, że oprócz oczywistej opieki nad chorą, mamy do zrobienia dużo więcej – 
Janusz wspomina już w drodze do P. Doroty. – Na początku trzech obcych mężczyzn, 
my i wolontariusz Tomek, siedziało z chorą staruszką przy łóżku, a jej syn kontaktował 
się z nią z przedpokoju. Wreszcie przekroczył jego próg. – Tworzyliście męski zespół, 
to mogło mu trochę ułatwić zadanie. – Chyba tak – przyznaje i po raz kolejny tego 
dnia wysiadamy z samochodu. Łatwo powiedzieć, kiedy trzeba pozbierać wszystkie 
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cztery „nogi”: dwie własne i dwie od kul. Tyle dobrze, że Jerzy nosi teczki: niebieską 
(z dokumentacją i pieczątkami) i czarną (z lekarstwami, opatrunkami i słuchawkami). 
To zdumiewające, ale czasami porozumiewają się bez słów.

Często najtrudniejszym zadaniem jest mobilizacja chorego, by w ogóle wstał. Jak 
dobrze że wymyślono kawę, kuszę na nią, „mam wielką ochotę”, ale przecież nie będę 
się rządzić w nieswoim domu prawda? – Wstajemy – mówię. – Idziemy do kuchni. 
W hospicjum domowym opieka medyczna to zaledwie część moich obowiązków. Pa-
cjenci dzwonią do mnie, bo chcą na przykład przełożyć spotkanie, a czasami, bo zwy-
czajnie potrzebują rozmowy. Bardzo się do siebie przywiązujemy.

Agnieszka Rolniczak, rehabilitantka w domowym hospicjum

Wizyta piąta

– No i co tam? 
– Skurcze, skurcze, skurcze, skurcze.
Dorota wita w dużym pokoju przedwojennej kamienicy. Niby wysokim na jakieś 3,5 

metra, ze „stiukowym” sufitem, ale powietrza w nim mało. Po raz pierwszy tego dnia pa-
cjentka czeka na nas w łóżku, w którym wyraźnie... marznie. Ponoć wietrzone jest regu-
larnie, chociażby dlatego, by „nikt nie poczuł zapachu papierosów”. Rozmawiamy o źle 
przyciętych włosach, nabieraniu ciała (już całe 40 kg), planach przewietrzenia kapelusza 
i pocztówkach od doktora. W tym mieszkaniu z pacjentką przede wszystkim rozmawia 
Janusz. Z Jerzym siedzimy rozrzuceni w różnych punktach, partner Doroty stoi daleko, 
w drzwiach. Zagorzały kibic Lechii, o czym rzecz jasna moja „drużyna” też wie. 

Błahe pogaduszki błyskawicznie wymieniają się z kwestiami natury medycznej i egzy-
stencjalnej. Pytanie, jakiej natury jest rozmowa o lekarstwie, które pozwala wstać, o kro-
plówce, którą coraz trudnej podłączyć, i o apetycie, którego brak?

Wyraźnie się lubią, mówią przyjacielskim kodem, mrugają do siebie, przekomarzają, 
dużo o sobie wiedzą. Dorota pyta o planowaną operację Janusza i samopoczucie żony Jur-
ka, też pacjentki onkologicznej. Dzisiejsze spotkanie jest wyraźnie pode mnie, bez wcho-
dzenia w szczegóły dalszej terapii, bardziej przyjacielska niż lekarska.

– Było nieźle. Prawie wesoło. Ale zapewniam cię, że ma za sobą bardzo ciężkie dni 
i prawdziwą depresję. Pytanie, czy za sobą... – Janusz dopowiada mi kilka szczegółów 
w oczekiwaniu na Jurka, który na niewielkim podwórku sprawnie wykręca samochodem. 
To była już nasza ostatnia wizyta, rozstajemy się pod Apteką Kaszubską – oni wracają do 
hospicjum, a ja do domu. 

W domowym hospicjum czuję się jak zaproszony gość, którego wpuszcza się na pokoje 
i na którego czeka się z nadzieją. Oczekuje się, że przyniosę coś dobrego, słońce, uśmiech, 
ciepło. To bywa dla mnie trudne, bo wnosząc uwagę, towarzyszenie w trudnym okresie, 
nierzadko muszę zwerbalizować coś co wisi w powietrzu, skonfrontować chorego i jego 
rodzinę z niełatwą sytuacją. I czasami nie ma to nic wspólnego z dobrą nowiną. 
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Ludzie dziękują mi za swoje łzy, bo zdarza się, że w ich otoczeniu nie ma nikogo, kto 
byłby gotów przyjąć ich zwierzenia. Często mam wrażenie, że moją rolą jest próba stwo-
rzenia platformy do rozmowy o chorobie przez najbliższych. 

Beata Stachowska, psycholog w hospicjum, również domowym

W domu

– Dziś był light, ale inaczej się nie dało – miał podsumować Jerzy kilka godzin 
później. Nie dało się. Zresztą od początku nie miałam wątpliwości, że dramat ostat-
nich dni, łzy, towarzysząca im bezradność i lęk zostaną mi oszczędzone. Po jakie licho 
miałabym się wtedy tam pchać? Obecność przy cierpieniu niekoniecznie jest współ-
uczestnictwem, a samo przyglądanie się rozpaczy obchodzi tabloidy. Zamiast miste-
rium śmierci przeżyłam pięć aktów spektaklu, w którym życie, nawet obolałe, pełne 
medycznych restrykcji i męczących zaleceń, jest warte, by żyć, ma urodę i sens. Wró-
ciłam do domu po bardzo pięknym dniu.

***
Parę dni później dostałam od Jurka „wyciąg” z jego prywatnej księgowości. W cią-

gu pół roku odbyli z doktorem 368 wizyt, przejechali wspólnie 2305 km. W ciągu pół 
roku pożegnali 23 osoby.
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żyje SIę Do SAMeGo KońCA

W naszym społeczeństwie cierpienie i śmierć zawsze stanowiły tabu. Chory wraz ze 
swoimi najbliższymi często pozostają osamotnieni, bo ich krewni i znajomi odsuwają 
się – bynajmniej nie czyniąc tego ze złej woli czy egoizmu, tylko z powodu nieumie-
jętności poradzenia sobie z własnymi uczuciami: bezradnością, obawą żeby nie urazić, 
wreszcie z lękiem przed bezpośrednim kontaktem z tajemnicą przemijania. Tymcza-
sem właśnie w tym trudnym okresie chory i jego najbliższa rodzina bardzo potrzebują 
opieki i wsparcia. I tu otwiera się przestrzeń dla działalności wolontariuszy hospicjum 
domowego.

Na początku były... ciasteczka

Samym pojawieniem się pani Grażyna Botwicz porządkuje przestrzeń i wprowa-
dza równowagę. Wszystko w niej jest harmonijne, wyważone i stonowane. Wszystko, 
z wyjątkiem nieograniczonej potrzeby służenia i pomagania innym. Ta właśnie potrze-
ba skłoniła ją do brania udziału w licznych akcjach proponowanych przez instytucje 
dobroczynne, np. w letnich obozach charytatywnych, zbiórkach żywności dla potrze-
bujących, corocznych „Polach Nadziei”, w przygotowywaniu dekoracji świątecznych 
w Hospicjum itd. W pewnym momencie wpadła na pomysł własnej. Bo pani Grażynie 
nie wystarcza „branie udziału”, ma potrzebę kreatywnego tworzenia. Wymyśliła więc 
akcję „Ciasteczko”.

Od kilku lat, przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Dniem Dziecka 
pani inżynier zakłada kuchenny fartuch i przystępuje do wypiekania ciasteczek. Ale 
nie takich zwyczajnych, jakich jest wiele w cukierniach. To są ciasteczka pieczone 
z potrzeby serca i chęci sprawienia radości dzieciom. Za każdym razem inne, koloro-
we i niezwykłe. Były już zwierzątka, uśmiechnięte buzie, ciastka z dziurką, latawce 
z prawdziwymi, kolorowymi ogonami. Każde ciastko ma nieść jakieś przesłanie, więc 
zostaje wyposażone w karteczkę z życzeniami, wierszyk czy złotą myśl. Pięknie za-
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pakowane jest nośnikiem miłości, pozytywnej energii i modlitwy. Ciastka trafiają do 
rąk dzieci będących pacjentami Hospicjum, z rodzin hospicyjnych i z ośrodka dla sa-
motnych matek. Jest ich około siedemdziesiąt, dlatego pani Grażynie zaczęła pomagać 
koleżanka.

Z Hospicjum pani Grażyna zetknęła się w dramatycznych okolicznościach: umierał 
tu mąż jej siostry. Pomyślała, że może się przydać. Chciała pomagać, nieść ulgę w cier-
pieniu, ofiarować chorym swój czas, uwagę, serce… Zrobiła kurs dla wolontariuszy 
podjęła pracę w hospicjum stacjonarnym i... poczuła niedosyt. Nie, nie krytykuje idei 
wolontariatu hospicyjnego! Wręcz przeciwnie, uważa, że jest bardzo potrzebny i nie-
sie wiele dobrego. Ale zdarzało się, że na oddziale czuła się zbędna. W każdym razie 
coś było nie tak, jak sobie wyobrażała. A pani Grażyna ciągle szuka własnego miejsca 
w życiu i nie boi się wkraczania na nowe drogi, które być może do niego zaprowadzą. 
Stale ma wrażenie, że mogłaby więcej, lepiej, bardziej… Bo jak mówi św. Paweł z Tar-
su: Gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Mimo cechującego ją pragmatyzmu, Grażyna mocno przeżywała śmierć kolejnych 
pensjonariuszy. Są rzeczy, na które nie potrafi zobojętnieć. Gdy po kilku dniach nie-
obecności wracała do Hospicjum, z trwogą myślała, czyje nazwisko znajdzie na liście 
tych, co odeszli, z kim już nie porozmawia… A tych nazwisk zawsze było kilka. Zre-
zygnowała, ale myślami uparcie wracała do tego miejsca. 

Idea hospicjum domowego spodobała się pani Grażynie od razu. To było właśnie 
to, co chciała robić. Tu poczuła się niezbędna, pomocna, oczekiwana. Co ważniejsze, 
wolontariat domowy pozwalał na lepsze gospodarowanie czasem i elastyczne plano-
wanie zadań, zatem łatwiej było godzić go z pracą zawodową i obowiązkami wobec 
własnej rodziny. 

Pierwszym podopiecznym Grażyny był pan Wojciech. Opiekowała się nim krótko, 
zaledwie trzy miesiące, ale wspomina ten okres z sentymentem. Robiła zakupy, poma-
gała prowadzić dom, gotowała. Dużo spacerowali. Starszy pan spragniony był rozmo-
wy, kontaktu z ludźmi, wyjścia z przysłowiowych czterech ścian. Nie, nie był samotny. 
Miał syna, ale ten zajęty pracą i karierą, nie znajdował czasu dla ojca. Teraz odwiedza 
panią Asię, samotną pięćdziesięciolatkę. I w tym wypadku zakres obowiązków jest po-
dobny: zakupy, załatwianie spraw różnych, sadzenie na balkonie kwiatów, które potem 
pani Asia z czułością pielęgnuje. Nowa podopieczna pani Grażyny jest w pełni spraw-
na, choć osłabiona chorobą. Sama dba o siebie i swoje otoczenie, ale choroba ograni-
czyła jej możliwości i odcięła od świata. Jak każda osoba cierpiąca potrzebuje kogoś, 
komu może się wyżalić, opisać dolegliwości, powierzyć troski. Oczekuje zaintereso-
wania i cierpliwego wsłuchania. Tę potrzebę zaspokaja pani Grażyna. Oczywiście pani 
Asia też otrzymuje świąteczne ciasteczko. W rewanżu i podzięce ofiarowała opiekunce 
własnoręcznie wydzierganą piękną serwetkę.
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Przeżyć żałobę

Pani Magdalena Tomsio-Sołtysek o swojej pracy w hospicjum domowym nie chce 
rozmawiać. – Choroba i śmierć są sprawami intymnymi, nie odważyłabym się opowia-
dać o swoich podopiecznych – mówi przez telefon. O wprowadzeniu do domu pacjenta 
też nie ma mowy. Tu niczego nie da się zaprezentować i pokazać. Jedna wizyta nic nie 
daje, można spotkać się nawet pięć razy i niczego nie zrozumieć. A dla chorego i jego 
rodziny przyprowadzenie kogoś obcego może być trudne. Chorzy są w różnym stanie, 
mniej lub bardziej otwarci i kontaktowi, ale zawsze mogą czuć się skrępowani. I nie 
chodzi o to, by ich izolować, tylko by zapewnić maksimum komfortu. Nie wolno zapo-
minać, że często są to ludzie cierpiący, a okres rozstawania się z życiem nie jest łatwy 
ani dla chorego, ani dla jego rodziny. Opiekun zawsze musi kierować się dobrem pa-
cjenta. Pani Magda uważa, że nie wystarczy pójść do chorego raz w tygodniu na dwie 
godziny. To tyle co nic. Jeśli wolontariusz nie jest w stanie, albo nie ma ochoty dać 
z siebie dużo więcej, jego praca nie ma sensu. Opiekun przywiązuje się do pacjenta, 
nawet nie czuje, kiedy wchodzi z nim w bliskie relacje, przestaje być osobą z zewnątrz, 
staje się przyjacielem, który rozumie... Zresztą łatwiej jest pomagać komuś, kogo się 
po prostu lubi. Ale za to się płaci wysoką cenę, bo śmierć podopiecznego staje się dla 
opiekuna osobistym dramatem. 

 Magda przeżywa właśnie taki dramat. Umarła osoba, którą opiekowała się kilka lat, 
i Magda opłakuje ją jak kogoś najbliższego. Jest rozżalona i zniechęcona, choć to irra-
cjonalne, ale tak jest i już. Uczucia nie podlegają rozumowi, są sprawą duszy i serca.

Obecnie Magda ma dyżury w hospicjum stacjonarnym To bardzo ciężka praca, ale 
tak jest lepiej. Wraca do domu skrajnie zmęczona i nie ma siły myśleć ani rozpamięty-
wać. Do hospicjum domowego na razie nie wróci. Może kiedyś… Teraz musi przeżyć 
okres żałoby i uporać się z własnym cierpieniem. I nie ma ochoty z nikim o tym roz-
mawiać.

Dając bezinteresownie

Od pierwszego wejrzenia widać, że pani Jolanta Grzybowska wręcz kipi pozytywną 
energią, życzliwością i optymizmem. Z zawodu ekonomistka, wiele lat przepracowa-
ła w straży pożarnej. Strażak miał w gotowości stać przy samochodzie, resztę spraw 
załatwiałam ja – mówi z uśmiechem. Pracy było bardzo dużo, czyli było tak, jak Jola 
lubi najbardziej. Kiedy więc przeszła na wcześniejszą emeryturę, a wnuk nie potrzebo-
wał już niańczenia, zaczęła „szukać dla siebie miejsca, by dobrze wykorzystać nowy 
czas”. I wtedy koleżanka poprosiła ją o pomoc. Chodziło o opiekę nad starszą panią. 
Znajoma była wolontariuszką Hospicjum, a gdy poważnie zachorowała, szukała ko-
goś zaufanego na zastępstwo. W ten sposób Jola zaopiekowała się panią Lilą. Był rok 
2006. I choć do Hospicjum trafiła przypadkiem, to właśnie tu odnalazła swoje miejsce 
i tu się realizuje. Oczywiście działalność hospicyjną poprzedziło zdobycie uprawnień 
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wolontariusza medycznego. Zapamiętała, jak jeden z prowadzących kurs powiedział: 
– Wchodząc do hospicjum, życie osobiste musicie zostawić przed drzwiami. Tu żyje-
cie wyłącznie sprawami pacjentów. Natomiast zamykając za sobą drzwi od hospicjum, 
zostawiacie za nimi wszystko, co go dotyczy. Jola szybko przekonała się, jak mądra to 
była rada. Bo odchodzenie jest w hospicjum codziennością. Zdarzało się, że kończąc 
dyżur, Jola żegnała się z kimś, mówiąc: „do widzenia”, a w czasie następnej wizyty 
już tego kogoś nie było wśród żyjących. To jest smutne i nigdy nie pozostaje bez śladu 
w sercu. Tu, w Hospicjum trzeba przyzwyczaić się, że śmierć jest częścią życia. Wraż-
liwość na potrzeby innych i wszystko, co w niej najlepsze pani Jola wyniosła z domu 
rodzinnego. Tworzyli kochającą się, wielopokoleniową rodzinę. Babcia Apolonia była 
głucha, wiec wszyscy w domu mówili bardzo głośno i wyraźnie. – Sąsiedzi myśleli, że 
u nas w domu są stale awantury, a myśmy tylko dbali, żeby babcia nas dobrze słyszała 
– śmieje się z błyskiem wzruszenia w oku. Babcia Apolonia była osobą otwartą i cie-
kawą świata, a wnuczka cierpliwie powtarzała jej to, czego sama nie mogła usłyszeć. 
Głuchota babci nie tylko nie przeszkadzała dziewczynce, ale dodatkowo wytworzyła 
między nimi szczególną więź. Dziewczynka nawet nie podejrzewała, że nabiera do-
świadczenia w czymś, co w przyszłości stanie się jej powołaniem. Bo kiedy okazało 
się, że w Hospicjum poszukują osoby do domowej opieki nad osobą głuchą, pani Jola 
zgłosiła się bez wahania. Wyposażona dodatkowo w wiedzę nabytą podczas kursu: 
„Asysta w starości odpowiedzią na wyzwanie czasów” nie miała żadnych obaw, czy 
sobie poradzi, bo głuchota podopiecznej nie stanowiła dla niej przeszkody. Wręcz prze-
ciwnie. Opieka nad panią Hildzią, chorą na raka nosa i wargi 98-latką, okazała się dla 
Joli mentalnym powrotem do czasów, gdy była potrzebna babci Apoloni, a wyzwalając 
znane z dzieciństwa uczucia, dodawała sił i energii do działania. Zrozumiała, że bez-
interesownie dając, zawsze otrzymujemy, a motto „Dobro zawsze powraca”, stało się 
jej życiowym credo. 

Trzyletnia opieka nad panią Hildzią była dla Joli początkiem działalności w zespole 
hospicjum domowego. Po Hildzi pojawili się następni podopieczni: Zosia, Magnus, 
Edward, a obecnie – Janeczka i Mania.

z potrzeby serca

Wejście wolontariusza w osobistą przestrzeń pacjenta nie jest łatwe. Wymaga nie 
tylko fachowej wiedzy, ale i taktu, zrozumienia bez rozczulania się, a także elastycz-
ności w podejściu do chorego i jego otoczenia. Obie strony muszą obdarzyć się sza-
cunkiem i zaufaniem. Bez tego nie ma współpracy. Bywa też, że nawiązują się bliższe 
relacje, które trwają również po śmierci podopiecznego. Wspólna modlitwa i opłakiwa-
nie zmarłej osoby też przynoszą ulgę w cierpieniu. 

Obowiązki wolontariusza domowego są uzależnione od sytuacji życiowej pod-
opiecznego. Jeśli jest osobą samotną, trzeba zadbać o rzeczy przyziemne: zrobić za-
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kupy, pozałatwiać sprawy w urzędach, posprzątać, pomóc przy toalecie, czasem coś 
wyprać lub ugotować. To nie są osoby leżące obłożnie, więc z pomocą wolontariusza 
poradzą sobie z domowym gospodarstwem. Potrzebują rozmowy i towarzystwa dru-
giego człowieka, a często są bardzo samotni. Jeśli o sprawy codzienne pacjenta dba 
jego rodzina, wolontariusz ma inne zadanie, mniej praktyczne, a bardziej przyjaciel-
sko-towarzyskie. 

Chorym łatwiej jest pogodzić się z odchodzeniem, gdy wiedzą, że poukładali i za-
kończyli swoje ziemskie sprawy. Stąd wspólne porządkowanie starych dokumentów, 
szpargałów i zdjęć. Przy okazji płyną wspomnienia z czasów, gdy „było się ho ho” 
i czerpało z życia garściami… Czasem trzeba wybrać numer telefonu i odbyć rozmo-
wę, na którą przez wiele lat nie miało się odwagi lub ochoty. Wtedy okazuje się, że 
tamte, tak wówczas istotne i dzielące sprawy, zbladły i straciły znaczenie, a ważne 
jest tych kilka słów, które znowu jednoczą i przynoszą ukojenie a przynajmniej spo-
kój. Rozmowa i wspólna modlitwa są równie ważne jak lekarstwo uśmierzające ból. 
Planowanie przyszłości też – paradoksalnie – nie sprawia chorym trudności, wręcz 
przeciwnie. Szczególnie panie często mają przygotowany strój, wybrane miejsce na 
cmentarzu i wskazówki dotyczące przebiegu ceremonii. Nie potrafią rozmawiać o tym 
z najbliższymi, ale chętnie powierzają te plany wolontariuszowi, wierząc, że gdy przyj-
dzie czas, ten zadba o szczegóły. To ważny etap w godzeniu się z przemijaniem.

Istotne też jest zadbanie o odrobinę przyjemności i luksusu. Zrobienie fryzury, 
maseczki, manicure. Zaparzenie kawy czy herbaty w pięknej filiżance i wypicie jej 
w trakcie słuchania ulubionej melodii. Wszystko, co niesie choćby odrobinę radości 
jest bardzo wskazane, bo śmierć śmiercią, ale żyje się do samego końca.

Czy istnieje wzorzec wolontariusza domowego? Przedstawione powyżej panie są 
bardzo różne – mają inne charaktery, ideały, pragnienia. A zatem, czy wolontariusz 
domowy powinien być energiczny, pełen sił witalnych i radości życia jak Jola, która 
mówi: Dostałam od życia wiele dobrego, chcę się tym dobrem podzielić? Czy taki jak 
praktyczna, delikatna, dążąca do doskonałości Grażyna, która wierzy, że gdy zrobi 
coś dobrego, to świat stanie się odrobinę lepszy? Czy może tak wrażliwy jak Magda, 
która opłakuje odejście podopiecznej, a zapomnienia szuka w jeszcze cięższej pra-
cy dla innych? Czy można wymierzyć, zbadać i zważyć motywacje, którymi kierują 
się wolontariusze, podejmując działalność hospicyjną? Wszystkie panie mówiły, że do 
wolontariatu trafiły przypadkowo, ale z potrzeby serca. I to wydaje się najważniejsze: 
mieć serce, które nakazuje nie być obojętnym, nie odwracać oczu, nie stać z boku 
w charakterze obserwatora. I znaleźć w sobie chęć podjęcia trudu, by pomagać. Reszta 
jest mało istotna.
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Mgr Magda Małkowska
Gdańsk – Fundacja Hospicyjna

Czy HoSPICjuM Może uMRzeć?

W styczniu gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC ogłosiło stan alarmo-
wy. Od ponad 30 lat wrosło w pomorski pejzaż i przyzwyczaiło do myśli, że w chwili 
bezlitosnej diagnozy czeka ze swoim wsparciem. 32 łóżka na oddziale stacjonarnym, 
około 100 pacjentów pod stałą opieką w hospicjum domowym dla dorosłych, prawie 
40 dzieci w hospicjum dziecięcym oraz około 100 porad udzielanych miesięcznie 
w Poradni Paliatywnej. Jako pierwsze ze zgłaszającymi się po pomoc rozmawiają ho-
spicyjne koordynatorki medyczne i coraz częściej muszą jej odmawiać. Taki zawód? 
Raczej taki system.

Z koordynatorkami medycznymi zatrudnionymi na etacie w gdańskim hospicjum 
spotkałam się pod koniec stycznia, niedługo po wyartykułowaniu dramatycznego apelu 
do społeczeństwa, do którego znana na Pomorzu od ponad 30 lat placówka wreszcie 
dojrzała. „Chcemy pomagać każdemu potrzebującemu”, każdy ma „prawo do godnego 
umierania bez bólu i cierpienia”, jednak mamy „za mało miejsc”. Od dobrych kilku 
lat już nie było dobrze. Kontrakt z NFZ, finansujący opiekę nad 67 pacjentami ho-
spicjum domowego w ciągu miesiąca, naciągali do 90 osób, między innymi dzięki 
wysiłkom wspierającej je Fundacji Hospicyjnej oraz szerokim gestom darczyńców, 
często wdzięcznych bliskich dawnych podopiecznych. Cóż z tego, kiedy kolejka do 
objęcia opieką przez hospicyjny zespół wciąż utrzymuje się w stałym, katastrofalnym 
przedziale od 80 do 100 osób. – To jest największy dramat ludzi hospicjum, kiedy mu-
szą powiedzieć, że nie mogą natychmiast pomóc, tu i teraz, tylko skierować do kolejki 
– przyznaje dyrektor ks. Jędrzej Orłowski SAC. – Od tego jesteśmy, by tej pomocy 
udzielać od razu. 

Dłużej nie sposób już nie zauważać, że jest źle, bo statystyki biją na alarm – liczba 
zachorowań na raka stale rośnie, a najnowsze badania udowadniają, że w ciągu 10 lat 
co czwarty Polak zapadnie na chorobę onkologiczną. Wyobraźmy sobie, że dotyka ona 
właśnie nas lub kogoś z rodziny, dzwonimy do hospicjum i odbiera...
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Krystyna

Krysia Berendt. Na stanowisku koordynatorki medycznej pracuje już 11. rok. Z wy-
kształcenia i z powołania jest pielęgniarką, a do 2013 roku pracę za biurkiem godziła 
z opieką nad pacjentami w domowym hospicjum. Doświadczenie choroby onkologicznej 
przewróciło Jej życie do góry nogami. Na razie wróciła tylko do pracy w koordynacji.

Ustalmy fakty. 11. rok pracy w koordynacji medycznej oznacza, że pracuje prak-
tycznie od początku działalności oddziału stacjonarnego. Trafiła tu przypadkowo, 
z ogłoszenia w „Anonsach”, ale ponoć człowiek tylko strzela, a Pan Bóg kule nosi, 
i to był strzał w dziesiątkę. Chociaż kiedy zachorowała, w dodatku na to, co niejeden 
pacjent hospicjum, świadomość grozy sytuacji nie zawsze ułatwiała Jej walkę. Ale wy-
grała i... wróciła, co w tym przypadku tylko potwierdza głęboki sens zarówno pomocy 
hospicyjnej w ogóle, jak i tego co robi ona sama. – Wiem, że robię rzeczy autentyczne 
i bardzo potrzebne. Nie przekładam papierków, tylko rzeczywiście staram się pomóc. 

Rozmawiamy o tej pomocy. Podkreśla, że wszystkie starają się, by nikt, kto do 
nich dzwoni lub przychodzi, nie odszedł z niczym. Dlatego w koordynacji czas bie-
gnie trochę inaczej. Wszędzie trzeba szybko, coraz prędzej, a tu rytm dostosowany jest 
do zgłaszających się osób i ich problemów. Na pytanie o istotę Jej pracy odpowiada 
bez wahania, że jest nią możliwość udzielenia prawdziwej pomocy ciężko chorym. – 
Mamy naprawdę dobrych specjalistów, świetny sprzęt i ogromne doświadczenie. Nasze 
wsparcie jest całościowe. Przy pytaniu o to, co jest dla niej najtrudniejsze, też nie ma 
wątpliwości: – Kiedy tej pomocy udzielić nie możemy, bo zamknięta jest lista przyjęć. 
Dzwonią do nas różni ludzie, jedni płaczą, inni krzyczą, jeszcze inni są zrezygnowani, 
ale wszyscy mają nadzieję. A ja im muszę powiedzieć, że owszem, zapisałam do kolejki, 
ale przewidywany czas oczekiwania wynosi 2-3 miesiące.

Rozmawiamy o państwie, które w swojej konstytucji ma zapisane zapewnienie rów-
nego dostępu dla obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych oraz otoczenie szczególną opieką osób niepełnosprawnych i w podeszłym 
wieku. I o jego samozadowoleniu, bo hospicjum jest zobowiązane przyjąć k a ż d e g o 
do... kolejki oczekujących. Co znaczą 2-3 miesiące w chorobie nowotworowej, chyba 
nie trzeba nikomu tłumaczyć.

 – Nie, nie zbulwersowała mnie reklama. Bardzo silnie identyfikuję się z hospicjum 
i widzę, że jego sytuacja jest coraz bardziej katastrofalna. Nic nie wskazuje na to, by coś 
się miało zmienić. Tymczasem nasz region na nowotwory narażony jest wyjątkowo.

Ewa

Absolwentka pedagogiki ze specjalnością resocjalizacja oraz szkoły dla pra-
cowników socjalnych. Ewa Starkel do hospicjum przyszła na etat pracownika so-
cjalnego, ale od 2008 roku jest już koordynatorką medyczną. Kilkakrotnie pod-
kreśla wzajemne koincydencje tych dwóch stanowisk. To od Niej słyszę, że mimo 
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długiego stażu czasami psychicznie wciąż nie potrafi poradzić sobie z odmową 
udzielenia pomocy przez hospicjum. 

Zaczynamy od ustalenia portretu psychologicznego hospicyjnego koordynatora me-
dycznego: empatyczny, raczej słucha, niż gada, no i urodzony organizator. To, że organizuje 
pomoc dla innych – bezradnych w swoim cierpieniu, Ewa uważa za najpiękniejszy aspekt 
swojej pracy. Ale nie ukrywa, że czasami jej charakter przytłacza, zwłaszcza kiedy musi od-
mówić przyjęcia do hospicjum z braku miejsc. Co to za argument?! Zwłaszcza że kiedy ono 
już się znajduje, jest za późno. Bezwzględnie na to co słyszy przez słuchawkę, rozmowy nie 
może przerwać. Ma do czynienia z ludźmi w rozpaczy. Pamięta przypadek pewnej kobiety, 
przeżywającej stratę męża – pacjenta hospicjum domowego, która zażyła jego leki i gdyby 
nie natychmiastowa interwencja pracowniczki koordynacji, akurat dzwoniącej i zdziwionej 
jej bełkotliwym głosem, pewno by nie żyła. Tak, tego też muszą się bać.

– Kiedy mówię nowym znajomym, gdzie pracuję, zaraz się nade mną użalają – uśmiecha 
się trochę zakłopotana. – A nie ma powodu. To wspaniała praca, często czuję jej głęboki 
sens. Jednak przyznaje, że nie radzi sobie do końca z rozdzieleniem hospicyjnych pro-
blemów z osobistymi. Nie potrafi zapomnieć 18-letniej Magdy, która z zaawansowanym 
rakiem żołądka trafiła na oddział stacjonarny. Swoich ważnych urodzin dożyła chyba siła 
woli. Ojciec siedział w zakładzie karnym, mama (też chora na nowotwór, a dodatkowo na 
SM) i siostra mieszkały na wsi. Udało się ich wszystkich zgromadzić przy jej łóżku. Dzisiaj 
na oddział przyjęła dziewczynę rocznik 87...

„Hospicjum umiera”? Ewa jest wyraźnie zadowolona, że wreszcie głośno mówi się 
o tym, co jest ich codziennością. Mimo pracy tutaj nie oswoiła się z myślą o śmierci. – Boję 
się jej, staram się regularnie badać. Nasi pacjenci najczęściej nie mają już drogi odwrotu. 
A my nie mamy prawa, by im nie pomóc. Ostatni raz. 

Olga

Olga Brzoznowska w koordynacji medycznej Hospicjum pracuje od lipca zeszłego roku. 
Absolwentka elektroradiologii, kierunku zdrowie publiczne GUMED-u oraz kursu wolon-
tariuszy medycznych. Żywiołowa, wyraźnie spełniająca się w pracy. Od kiedy pamięta, za-
wsze chciała pracować w hospicjum.

Mimo niedługiego stażu i wieku usprawiedliwiającego optymizm Olga też nie ma 
wątpliwości, że reklama jest trafiona. Prawie codziennie przychodzi Jej płacić za nie-
wydolność placówki. Przyjmuje zgłoszenia do hospicjum, przepytując płaczących, 
smutnych, zrezygnowanych, by odnotować statystyczne i medyczne dane, i wie, że 
w którymś momencie będzie musiała powiedzieć: „Nie ma miejsc”. Oczywiście nigdy 
nie zostawia dzwoniących lub odwiedzających Ją osób z niczym. Może przecież umó-
wić do Poradni Paliatywnej, dać numer do innego hospicjum lub zakładu opiekuńczo-
leczniczego, wspólnie poszukać innych rozwiązań. – Traktuję wszystkich tak, jak sama 
chciałabym być potraktowana – podsumowuje.
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Lekko nie jest. Rozmowy z bliskimi chorych, którym musi odmówić objęcia 
opieką przez hospicjum, prawie zawsze są trudne. I tak dzwonią: dobrzy znajomi 
dr. X lub Y, dawni wolontariusze, odpisujący podatek na hospicjum, nawet komba-
tanci... Próbują załatwić to jakoś prywatnie, ale przecież nie dostawi na oddziale 
łóżka, nie rozdmucha doby zatrudnionych lekarzy czy pielęgniarek. 

Jeszcze stosunkowo niedawno część obowiązków hospicyjnej koordynacji me-
dycznej spadała na osoby siedzące w recepcji. Dzwoniąc do Hospicjum by zapisać 
kogoś bliskiego, mogliśmy się więc natknąć na...

elżbiety 

Ela Ossowska zgłoszenia do hospicjum przyjmowała przez 10 miesięcy. Przy-
znaje, że najtrudniejsze były dla niej te „drugie” telefony, kiedy musiała się liczyć 
z możliwością, że dzwoni zbyt późno. Zapamiętała słowa behapowca, który na 
początku Jej pracy wyjaśnił, że w hospicjum potrzebny jest człowiek przytomny, 
a nie rozdygotany i starała się nie kumulować w sobie przykrych emocji. Jednak 
nie zawsze było to takie oczywiste. Ma nadzieję, że niejednym obecna reklama 
potrząśnie.

Elę Sobańską rak osacza. Na raka umarł ojciec, mąż, teraz chora jest starsza 
córka i mąż. W Hospicjum ks. Dutkiewicza przez długie miesiące odchodziła Jej 
mama. Ela pracowała wtedy w hospicyjnej recepcji i po dyżurze biegła zaraz na od-
dział. Obecnie sama ma kłopoty ze zdrowiem, szczęśliwie nieonkologiczne, i przez 
telefon opowiada mi o swoich planach powrotu do wolontariatu. Tego przy łóżku 
chorego. Przede wszystkim jednak wspomina czasy, kiedy siedząc w recepcji, od-
bierała telefony ze zgłoszeniami. Pamięta, że prawie za każdym razem dopytywano 
się, czy opieka w hospicjum jest bezpłatna. – Odpowiadałam, że tak, tylko się de-
nerwowałam, kiedy niejednokrotnie pod hospicjum podjeżdżały wypasione samo-
chody, ale nikomu do głowy nie przyszło, by nam pomóc. Nie, reklamy jeszcze nie 
widziałam, ale naprawdę jest ciężko. Ludzie muszą się obudzić! 

S.O.S.

– Ci ludzie potrzebują pomocy natychmiast, a nie za miesiąc – stwierdza ks. 
Orłowski i dorzuca: – Musimy zrobić wszystko, by zebrać brakujące środki, a to 
można m.in. uwrażliwiając społeczeństwo i prosząc o wsparcie, również przy co-
rocznych rozliczeniach podatkowych. Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyj-
nej wspierającej od ponad 10 lat placówkę, tłumaczy: – Za pośrednictwem fundacji 
na konto hospicjum wpływa co roku około miliona złotych. To wystarcza na obecnie 
prowadzoną działalność, ale żeby nie było tej stuosobowej kolejki, potrzeba dodat-
kowo około 3,5 miliona złotych. 
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Opracowana została lista najpilniejszych potrzeb, pełna mobilizacja zespołu 
jest codziennością i hospicjum jako instytucja pewno jakoś przetrwa. Na naszych 
oczach umiera jednak hospicyjny dogmat o udzielaniu pomocy wszystkim jej potrze-
bujących. Zapisanie „w kolejkę” nie rozwiązuje problemu, raczej paradoksalnie jeszcze 
go uwypukla. W spocie towarzyszącym kampanii 1-procentowej Fundacji Hospicyjnej 
ostatnie zdanie budzi nadzieję. Słyszymy: „na ratunek nie jest jeszcze za późno”. Tylko 
pamiętajmy, że nadzieja umiera na końcu. Wcześniej umrą Ci, którym hospicjum nie 
zdąży przyjść z pomocą, by mogli odejść bez cierpienia.
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WOLONTaRIaT HOSPICYjNY W ZIELONEj góRZE

Abstract

Volunteerism as a freewill, selfless help to another person in need has been known for centuries. This 
article focuses on the development of the hospice volunteerism in Poland since the 90s, when the socio-
political situation of the country has changed. There have been briefly discussed the statutory regulations 
concerning volunteerism and the work of volunteers on the example of Volunteerism Centre operating by 
the Hospice of Lady Ryder of Warsaw in Zielona Gora. 

Streszczenie

Wolontariat jako dobrowolna, bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie był znany 
od wieków. Niniejszy artykuł skupia się na rozwoju wolontariatu hospicyjnego w Polsce od lat 90-tych, 
kiedy to nastąpiła zmiana sytuacji społeczno-politycznej kraju. Krótko omówione zostały uregulowania 
prawne dotyczące wolontariatu oraz przedstawiono pracę wolontariuszy na przykładzie Centrum Wolon-
tariatu działającego przy Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.

Wstęp – wolontariat

Źródłem słowa „wolontariat” jest łacińskie voluntarius (dobrowolny). Oznacza do-
browolną i bezpłatną pracę na rzecz innych, niebędących dla wolontariusza w związ-
ku rodzinno-koleżeńskim. Jest to świadome angażowanie się w pracę na rzecz innych 
osób, instytucji czy całego społeczeństwa. 

Wolontariat w Polsce

W Polsce przed 1989 rokiem wolontariat był pojęciem mało znanym. Organizowany 
przez szkoły, zakłady pracy i inne instytucje państwowe był określany mianem „czynu 
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społecznego” i właściwie wykluczał „dobrowolność”. Całkowicie finansowany i kon-
trolowany przez państwo budził w społeczeństwie zrozumiałą niechęć. Jakakolwiek 
niezależna inicjatywa obywatelska nie była tolerowana przez komunistyczną władzę. 

Dopiero w latach 90. działalność wolontariuszy ożywiła się irozszerzyła. Wiązało 
się to ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej oraz ogłoszeniem ustawy z 1989 roku 
„Prawo o stowarzyszeniach”. Jednak pierwsze sygnały zmian można zauważyć już na 
początku lat 80-tych. Dotyczyły one m.in. hospicjów. „W 1981 roku zarejestrowano 
w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, w którym wolontariusze 
nieśli pomoc nieuleczalnie chorym. W 1983 roku w zbuntowanym Gdańsku w czasie 
stanu wojennego grupa wolontariuszy, z inicjatywy księdza Dutkiewicza otaczała cho-
rych domową opieką hospicyjną. [...]Takim nieformalnym początkiem rozwoju wolon-
tariatu po 1989 roku były setki grup oazowych, wspólnot i grup modlitewnych, groma-
dzących się przy kościołach w całej Polsce. […] Jednym z najbardziej imponujących 
działań wolontaryjnych we współpracy z Kościołem było stworzenie sieci ośrodków 
hospicyjnych. Lekarze pielęgniarki, farmaceuci, studenci medycyny i wolontariusze 
bezinteresownie pomagali coraz większej liczbie ciężko chorych w ich domach”. [1, 
s. 28]

W 1991 roku w Gdańsku odbył się Pierwszy Zjazd Ruchu Hospicyjnego. Rozpo-
częły się dyskusje o szeroko pojętym wolontariacie. Liderzy ówczesnego wolontariatu 
czerpali ze wzorów struktur europejskich i światowych. Było to możliwe dzięki licznym 
grantom i szkoleniom. W wyniku takiej współpracy powstała instytucja o nazwie Biuro 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), która rozpoczęła swoją działalność 
w 1992 r. w Warszawie. Była to jedna z pierwszych formalnie zarejestrowanych orga-
nizacji nastawionych na wspieranie inicjatyw obywatelskich. W 1997 roku, w wydanej 
przez Fundację książce „Jak pracować z wolontariuszem” jej autorzy podają stworzo-
ną przez siebie nową definicję wolontariatu, która brzmi: „bycie wolontariuszem to 
bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dzie-
dzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ale należy 
pamiętać, że nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy”. [2, 
s. 9]

uregulowania prawne

Obecnie określenia „wolontariat” jak i „wolontariusz” są uregulowane prawnie, 
a to dzięki Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ustawa podaje, że „wolontariuszem 
nazywamy osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfika-
cji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej 
i podlegających im jednostek organizacyjnych”.[3, art. 2 pkt. 3)
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Wolontariuszem w zasadzie może być każdy człowiek, w tym również osoba nie-
pełnoletnia. W ustawie nie zostały przewidziane ograniczenia jeśli chodzi o wiek wo-
lontariusza. „W opiece paliatywnej wolontariuszami mogą zostać osoby o ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 
18). Wątpliwości budzi natomiast kwestia zaangażowania do wolontariatu osób, które 
w ogóle nie mają zdolności do czynności prawnych (poniżej lat 13). Wobec braku wy-
raźnego zakazu w przepisach prawnych, należy jednak przyjąć, że osoby te również 
mogą być wolontariuszami. Prezentowany pogląd niewątpliwie wychodzi naprzeciw 
potrzebom praktyki, zwłaszcza jeśli dotyczy zaangażowania dzieci do udziału w róż-
nego rodzaju akcjach charytatywnych.”[4, s. 126] Obecnie obowiązujące przepisy nie 
przewidują obowiązków wolontariusza. Hospicjum lub inna organizacja może ustano-
wić swój regulamin wolontariatu lub inny akt wewnętrzny, który będzie przewidywał 
obowiązki wolontariusza. Może także wprowadzić własne ograniczenia w stosunku 
do zatrudnianych przez nią wolontariuszy, np. dotyczące wieku, przebytych szkoleń. 
„Jeśli hospicjum nie ustaliło w przepisach wewnętrznych zasad funkcjonowania wo-
lontariatu, to zasady te powinny zostać zapisane w porozumieniu. Porozumienie to 
nic innego jak umowa pomiędzy hospicjum (czyli korzystającym) a wolontariuszem, 
wskazująca w sposób wyraźny i jednoznaczny zakres, sposób i czas wykonywania 
świadczeń przez wolontariusza. Porozumienie zawarte na okres dłuższy niż 30 dni po-
winno być sporządzone na piśmie. […] Z chwilą zawarcia porozumienia wolontariusz 
staje się uczestnikiem pewnego porządku prawnego wyznaczonego przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, zasady wynikające z aktów wewnętrznych ustalonych 
przez hospicjum, postanowienia zawarte w porozumieniu. W związku z tym, w ślad za 
dobrowolną decyzją o rozpoczęciu wykonywania świadczeń na rzecz hospicjum podą-
ża podporządkowanie zasadom, jakie obowiązują w tej placówce.” [1, s. 82]

W 1993 roku w Warszawie powstało Centrum Wolontariatu. Była to pierwsza inicja-
tywa tego typu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódz-
kie miasta. Obecnie nazwa „Centrum Wolontariatu” obejmuje wszystkie organizacje 
i inicjatywy społeczne, które promują bezinteresowną pomoc, przygotowują wolonta-
riuszy, organizacje pozarządowe i placówki publiczne do współpracy. Głównym obsza-
rem działalności Centrów jest pośrednictwo wolontariatu, pełniące funkcję „skrzynki 
kontaktowej” dla wolontariuszy i wszystkich osób zainteresowanych ich pomocą. Uła-
twia ona nawiązywanie kontaktu ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi 
ich pomocy. (www.wolontariat.org.pl).

Wolontariat w zielonej Górze

W Zielonej Górze Centrum Wolontariatu działa przy Hospicjum im. Lady Ryder of 
Warsaw. Placówka mieści się na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Zyty 26. Ho-
spicjum Stacjonarne jest finansowane przez Urząd Miasta oraz od 2009 roku posiada 
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umowę na świadczenie opieki zdrowotnej z NFZ. Natomiast Zielonogórskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” swoją działalność opiera wyłącznie 
na społecznej aktywności wolontariuszy. Niedawno obchodziło 25-lecie swojego ist-
nienia. Rocznie obejmuję opieką około 80 chorych z miasta Zielona Góra. Jak czyta-
my w broszurze wydanej z okazji Jubileuszu „Posługa w naszym Hospicjum została 
podjęta przez wolontariuszy z pobudek czysto ideowych. Fakt, że chory czeka na nasza 
obecność, że nie wolno nam zawieść jego zaufania, jest dla nas najbardziej zobowią-
zujący i skłaniający do zaangażowania naszych sił i serc. Wierność chorym jest naj-
większą wartością naszego wolontariatu. Nigdy nie pozostawiliśmy żadnego chorego, 
zwracającego się do nas o pomoc bez niej. Obecnie posługuje przy chorych liczna gru-
pa wolontariuszy. Wszystkich łączy to samo: chęć bezinteresownej pomocy i miłość do 
człowieka. Pomoc choremu obejmuje wszystkie strefy jego życia. By w pełni sprostać 
tym potrzebom niezbędne są fundusze, o które nieustannie zabiegamy.” [5, s. 4]

Wolontariuszem w Hospicjum może zostać każdy. Pomagają lekarze, pielęgniarki, 
duchowni, mieszkańcy Zielonej Góry i okolic. Obecnie w wolontariacie działa 10 wo-
lontariuszy medycznych i 30 niemedycznych. Do pomocy chętnie przyłączają się zie-

Fot. 1. http://www.hospicjum.ziemialubuska.pl
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lonogórskie szkoły. Przedszkolaki w ramach akcji „Pola nadziei” sadzą cebulki żonkili 
przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego. 

Poza posługą chorym wolontariusze organizują także zbiórki pieniężne, opiekują 
się rodzinami osieroconymi, a zwłaszcza dziećmi niepełnoletnimi. Organizują kolonie 
letnie, paczki okolicznościowe, wyprawki do szkoły. Studenci Uniwersytetu Zielono-
górskiego przygotowują dla nich spektakle teatralne, a także gry i zabawy integracyjne. 
Podczas warsztatów plastycznych dzieci uczą się np. techniki zdobienia przedmiotów 
„decoupage”. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs plastyczny na pla-
kat pt. „Hospicjum przyjazne choremu”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom 
i młodzieży tematyki hospicyjnej, kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi cho-
rych i cierpiących.

Wolontariusze pracują bez wynagrodzenia finansowego. Nie znaczy to, że są nie 
doceniani. ZTPCH „Hospicjum domowe” pomaga w rozwoju osobistym wolontariu-
szy organizując dla nich szkolenia. Kilkakrotnie zielonogórscy wolontariusze zostali 
wyróżnieni nagrodą – statuetką „Człowiek-Człowiekowi”. Jest to nagroda Biskupa 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej za szczególne osiągnięcia na polu działalności 
dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.

Fot. 2. http://www.hospicjum.ziemialubuska.pl
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EL CaMINO WOLONTaRIUSZa

Słowa: „nie droga jest trudnością, lecz trudności są drogą” to lejtmotyw wielu stron 
poświęconych najsłynniejszemu z pielgrzymich szlaków Europy. Właściwie sieci szla-
ków – biegnących w kierunku Santiago de Compostella z różnych stron. Ich patronem 
jest św. Jakub, brat Jana Ewangelisty, według różnych źródeł opiekun rycerzy, pąt-
ników, żebraków, robotników, drogowców, kapeluszników…, pierwszy patron Hisz-
panii i Portugalii. Przy czym el camino, choć zazwyczaj długie, nie tyle wyznaczają 
kilometry, ile kolejne etapy duchowej wspinaczki. El camino prowadzi w głąb samego 
siebie.

Chciałam napisać zupełnie inny tekst. Zapiski rozmów z więźniami, zatrudnionymi 
jako wolontariusze w gdańskim Hospicjum ks. Dutkiewicza, miały mi się kiedyś zło-
żyć do kupy w całość niczym strugi biegnące do jednej rzeki – obrazu przemiany ludzi 
nieceniących swojego życia, skonfrontowanych z chorymi, którzy je tracą na zawsze. 
Po rozmowie z Ryszardem zmieniłam plany. Jego historia na początku przypominała 
kino drogi, by w miarę kolejnych szczegółów nabrać cech Jakubowego szlaku. Mało 
w nim istotne, skąd się rusza. Na końcu powinny być wieże katedry i...

Portret

Bardzo krótkie włosy, bardzo duże oczy, raczej zielone. Wyprostowany niczym 
struna, „mam 60 lat” brzmi w Jego ustach jak „mam 40”. Idealny rozmówca. Mówi gło-
śno, wyraźnie, pełnymi zdaniami, starannie dobierając sformułowania. Z niektórych się 
wycofuje, bo woli inne. Przywiązuje wagę do swoich słów, ale i do moich, uważnie śledząc 
każde pytanie i ewentualne komentarze. Ubrany w wolontariacką żółtą koszulkę w niczym 
nie przypomina stereotypu więźnia. Później usłyszę: – Bardzo ciepły Pan. To człowiek z tzw. 
starej szkoły. Zawsze powie „dzień dobry”, „do widzenia”, na koniec spotkania pożyczy 
miłego dnia. Podejmując rozmowę wstanie, usiądzie tylko na wyraźną prośbę. Jednak Ry-
szard więźniem jest już blisko 2 lata, prawie od początku w Zakładzie Karnym w Gdańsku 
Przeróbce, a tę laurkę wystawia mu Agnieszka Kotowska, więzienny wychowawca.
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Po raz pierwszy z Ryszardem rozmawiam na fundacyjnej werandzie, z widokiem 
na budynek hospicjum. O tym hospicjum słyszę najwięcej, ale najpierw o życiu sprzed 
wyroku, kiedy hospicyjne dramaty zaczęły dotykać Go coraz częściej. Na raka umarł 
ojciec, dwie siostry, wreszcie, tuż przed osadzeniem, mama. 

Bezdroża

– Dlaczego Pan znalazł się w więzieniu? – pytanie z jakiegoś powodu z trudem 
przechodzi mi przez gardło. W odpowiedzi słyszę opowieść człowieka, który dobro-
wolnie skonfrontował się z własnymi demonami. Zasadniczo to z jednym, długo nie-
zdefiniowanym, oswojonym pseudoprzyjacielem, który na chwilę pozwalał uciec od 
trosk. Bliscy chorowali, On przy nich trwał, potem Oni odchodzili, a On pił. Coraz 
więcej i bez kontroli oraz świadomości, że stał się więźniem nałogu. Bo pierwszym 
więzieniem Ryszarda był alkohol. Jazda po pijanemu i kilkakrotne wyroki w zawiesze-
niu były tylko naturalnymi konsekwencjami równi w dół.

Opamiętanie przyszło jeszcze za życia mamy i ten fakt jest dla Ryszarda szalenie 
ważny. Przebudził się nie tylko dla niej. Także dla żony i dwójki dzieci, wówczas już 
dorosłych i po studiach. – To jest niezwykła rodzina – słyszę od Agnieszki Kotowskiej. 
– Potrafiąca się wspierać w wielu trudnych sytuacjach. Ryszard podejmuje decyzję 
o leczeniu w ośrodku terapii uzależnienia od alkoholu w Stanominie, a przydzielony 
sądownie kurator staje się przyjacielem domu i swojemu podopiecznemu wystawia 
najlepsze opinie z możliwych. 

Dura lex 

11 czerwca, 2013 roku, środa. Sprawdziłam. Chiny zaczynają załogową misję kosmicz-
ną Shenzou 10, w Stambule turecka policja rozpędza wielotysięczny tłum demonstrantów 
okupujący plac Taksim. Piosenkarka Sylwia Grzeszczak wydaje swój drugi solowy album. 
Późnym popołudniem w domu Butyńskich pojawia się dwóch ubranych po cywilnemu 
funkcjonariuszy z nakazem natychmiastowego odstawienia Ryszarda do więzienia. Grom 
z jasnego nieba zaskoczyłby mniej – od wydania wyroku minęło 4 lata. Za paręnaście dni 
wakacje, a Ryszard pracuje w szkole, gdzie uczy podstaw finansów, statystyki, organizacji 
przedsiębiorstw. Z wykształcenia jest ekonomistą. Uwielbia uczyć, to jego pasja. Ma też 
wychowawstwo, więc i stosy dokumentów do wypełnienia. Wszystko jeszcze w rozsypce, 
przede wszystkim nagle On sam. – Rysiek, ty w kryminale! – ma krzyknąć potem dyrektor-
ka Jego szkoły. 

Nie był w stanie się spakować. W drodze do więzienia jest przekonany, że zamykają 
Go na 8 miesięcy. Już na miejscu okazuje się, że odwieszone zostają wszystkie wyroki i za 
kratkami ma zostać 5 lat dłużej. Po mniej więcej 3 tygodniach szoku przeniesiony zostaje 
na oddział szpitalny w Zakładzie Karnym Gdańsk Przeróbka, bo ląduje w czarnej dziurze, 
mieszaninie rozpaczy i odrętwienia. 
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Na szlaku

Znalazł się na nim jakieś 2 lata przed osadzeniem, zostając dobrowolnie pacjentem 
ośrodka terapeutycznego dla osób dotkniętych chorobą alkoholową, chociaż może na-
leżałoby dookreślić, że znalazł się na nim ponownie. Agnieszka Kotowska z gdań-
skiego więzienia twierdzi, że takich ludzi nie nawykła spotykać wśród swoich pod-
opiecznych. – W Panu Ryszardzie jest prawość i silna potrzeba przestrzegania norm 
moralnych. On się tu nie powinien znaleźć – mówi z przekonaniem i z widoczną dla 
Niego sympatią. Sam Ryszard opowiada o wewnętrznym imperatywie pomagania in-
nym, który ma w sobie od zawsze, i jest w tym przekonujący. Pewno dlatego, że tzw. 
przebudzenia do dobra, bardzo spektakularne, są dla mnie mniej wiarygodne, niż zwy-
czajnie dobrzy ludzie, nawet z widoczną amplitudą upadków i wzlotów. 

– Mam do siebie wielki żal – zwierza mi się podczas pierwszej rozmowy. – Przeze 
mnie płakały siostry, mama. Cierpiała i cierpi moja rodzina. Nie jest łatwo być matką 
alkoholika, a teraz żoną czy dzieckiem osadzonego w więzieniu. I zaraz słyszę zdu-
miewające oświadczenie: – Szkoda, że mnie nie zamknięto wcześniej. Więzienie dało 
Ryszardowi czas na wewnętrzne rekolekcje, bez roztkliwiania się nad swoimi nieszczę-
ściami. Odosobniony dużo czytał, analizował swoje życie i stał się bardziej świadomy 
jego wartości. Dzięki więzieniu – jako wolontariusz – trafił do hospicjum i, co podkre-
śla wielokrotnie, przed sześćdziesiątką znalazł swoją drogę.

Krajobrazy

Na el camino Ryszarda tworzą je: rodzinny dom, ośrodek w Stanominie, grupa 
AA, do której należał przez dwa lata na wolności, wspierająca Go również po osa-
dzeniu, tak jak przyjaciele z pracy, wreszcie Zakład Karny w Gdańsku Przeróbce. 
Tam ważnym przystankiem była więzienna biblioteka, w której Ryszardowi udało 
się znaleźć zatrudnienie wkrótce po osadzeniu. Między regałami pozostał blisko 
rok, ale brakowało Mu kontaktów z ludźmi. Od kolegów dowiedział się o możliwo-
ści przejścia do pracy w hospicjum i złożył podanie z prośbą o przeniesienie. Mu-
siał trochę poczekać, aż się zwolni miejsce. – Nigdy nie zapomnę, kiedy znalazłem 
się w nim po raz pierwszy. Przeżyłem coś na kształt euforii – opowiada wzruszony 
na samo wspomnienie.

Ludzie

Oni są najważniejsi. Napotkani na szlaku decydują o duchowych kilometrach. Po-
trafią zatrzymać w pół drogi albo pomóc włączyć piąty bieg. Ryszard spotyka wielu 
ludzi, którzy chcą pomóc. 

Najbliżsi. Umierająca w hospicjum mama, dziękująca Mu przed śmiercią, że prze-
stał pić. Żona… Dostałam od Niej piękny list, a w nim słowa: „Muszę przyznać, że Go 
podziwiam”. Dzieci. Wykształcone i na stanowiskach wspierają bez cienia wątpliwo-
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ści, że tak właśnie trzeba. Wnuki. Jeszcze zbyt małe, ale każde o nich napomknięcie 
kończy się szczególnym błyskiem w oczach. One też wspierają, tym że są.

Przyjaciele. Z dawnej pracy (także dyrektorka od „Rysiek, ty w kryminale!”, 
która zasiliła konto rodziny na pierwsze święta i wciąż pamięta), z grupy AA. 

Więzienni wychowawcy. Agnieszka Kotowska, o której sporo dobrego od Ry-
szarda słyszę, zanim poznaję osobiście, zna Go zaledwie parę miesięcy, ale już kusi 
się na tezę: – Więzienie pomogło Mu odnaleźć siebie. Pan Ryszard całe życie był 
inteligentny, czuły, wrażliwy, miał w sobie wewnętrzną prawość, ale to w więzieniu 
znalazł pomysł na przyszłość. Po wyjściu na wolność na pewno będzie pracował 
w hospicjum, tak mówi. Mnie też to mówi, a we wspomnianym liście od żony 
czytam: „Jego entuzjazm dla idei hospicjum jest tak ogromny, że chce związać się 
z nią również w dalszej – wolnej przyszłości”. Przyklepane. 

Przełożeni i współpracownicy z hospicjum. Tomasz Majewski, opiekun wo-
lontariuszy z Zakładu Karnego w Hospicjum ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, 
nie należy do wylewnych, ale koniecznie chciał, bym poznała historię Ryszarda. 
Ten z kolei wystawia Mu laurkę: „stanowczy, konkretny, potrafi pomóc, a przede 
wszystkim nie traktuje mnie jako gorszego”. Jola Rankiewicz, salowa gospodarcza 
oddziału stacjonarnego Hospicjum, najbliższa współpracowniczka Ryszarda przy 
obsłudze chorych, deklaruje, że najchętniej nie zamieniłaby Go już na nikogo inne-
go. Z kolei Ryszard opowiada o Niej, zaczynając od szerokiego uśmiechu.

Przystań

Na szlaku jest bardzo znacząca. Pozwala odetchnąć i pobyć z innymi ludźmi, 
patrzącymi w jednym kierunku. Hospicjum, to konkretne, zachwyciło Ryszarda na 
wstępie, chociaż nie od razu było łatwo. Musiał wyzbyć się potrzeby decyzyjności i 
przystać na rolę wolontariusza wykonującego polecenia. Jola Rankiewicz wspomi-
na z uśmiechem: – Wiesz, to jest pedagog, który przecież dużo mówi, a tutaj musiał 
przede wszystkim robić, i w dodatku to co kazali Mu inni. Ja jedno słowo, a on 
dziesięć. Nie wątpię w dobre intencje Ryszarda od samego początku, pewno chciał 
jak najlepiej, ale często robił źle i sypały się iskry. Tomasz Majewski o więźniach-
wolontariuszach mógłby opowiadać długo. W ciągu dekady współpracy z Zakładem 
Karnym przewinęło się ich przez hospicjum dziesiątki, a On od początku został 
oddelegowanny do roli ich opiekuna. Nie ukrywa, że do czynienia miał z różnymi 
przypadkami. Także z takimi, dla których praca w hospicjum była tylko pretekstem 
do wyrwania się na parę godzin z więzienia. Niebieskimi ptakami na wolności, 
którzy za kratkami nie mieli zamiaru się zmieniać. Jednak woli opowiadać o zdecy-
dowanej większości penitencjariuszy, dla których kontakt z cierpieniem i śmiercią 
– hospicyjną codziennością – był przełomem. – Oni tu się zmieniają – mówi i jako 
przykład podaje byłego więźnia, który w charakterze wolontariusza przepracował 
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w hospicjum ponad rok. Młody człowiek, po dwóch fakultetach, spowodował wy-
padek i śmierć dwóch osób. Więzienie i praca przy umierających, o którą bardzo 
się starał, była dla niego doświadczeniem z rodzaju oczyszczających. Teraz, już po 
odsiedzeniu kary, założył rodzinę, pracuje, układa sobie dobre życie. 

– o Ryszardzie nic wcześniej nie wiedziałem. Obowiązuje ustawa o ochronie da-
nych osobowych, więc dopiero w trakcie rozmów wyszło, kim był przed osadzeniem 
i za co trafił do więzienia – Tomasz Majewski uważa, że na rozmowy ze swoimi 
podopiecznymi musi zawsze znaleźć czas. Zanim zatrudnił się w hospicjum, pra-
cował na budowach i zmuszony był dogadywać się z różnymi ludźmi, nierzadko 
z zaniedbanych środowisk. – Każdy musi się komuś wygadać, nawet wypłakać. Tak, 
więźniowie czasami tutaj płaczą. W Zakładzie Karnym nie za bardzo im wypada. 
A potem słucham już tylko o Ryszardzie, o Jego zaangażowaniu, potwierdzanym 
opiniami personelu, samych pacjentów i ich rodzin, o serdeczności i kulturze. – 
Myśli Pan, że wróci tutaj po odbyciu kary? – pytam na koniec. – Tutaj albo do 
innego hospicjum, ale wróci na pewno. Jaki On był dumny z certyfikatu ukończenia 
kursu dla wolontariuszy opiekuńczych!

To prawda, od P. Ryszarda o szczęściu tamtego dnia, kiedy odbierał dokument 
potwierdzający nowe kwalifikacje, słyszę kilkakrotnie. Ba, słyszę również o pla-
nach na przyszłość dokształcania się w tym kierunku. Swoją nową pasję pomagania 
ciężko chorym chciałby obudować porządnym przygotowaniem merytorycznym. 
Tutaj nie ma co myśleć, przypuszczać, mieć wrażenie, że najlepiej by było..., tutaj 
trzeba wiedzieć na pewno.

Nie wszystko i nie od razu przychodziło Mu z łatwością. Po pierwszym za-
chwycie miejscem przeżył coś na kształt kryzysu. Specyficzny zapach oddziału 
i umierający ludzie, z którymi zaczynał się zaprzyjaźniać, spowodowali wątpli-
wości, czy rzeczywiście da radę. Ale dał i teraz do odchodzenia pacjentów ma już 
inny stosunek. Nie rozstaje się z nimi w chwili ich śmierci, rozmawia w myślach 
jeszcze parę godzin po, a wieczorami wspomina w modlitwie. Wyznaje: –  W Boga 
wierzyłem zawsze, ale kiedy 4 lata temu zacząłem się leczyć, mój kontakt z Nim stał 
się bardziej osobisty.

Ten szlak zatacza koło. Paradoksalnie hospicjum jako miejsce odchodzenia cho-
rych onkologicznych stało u początków lawiny nieszczęść Ryszarda. Kilkakrotne 
straty bliskich osób, z których nie potrafił się otrząsnąć, zadecydowały o potężnym 
kryzysie i latach bezrozumnych. A teraz pełna resocjalizacja dokonuje się właśnie 
w hospicjum, za sprawą innych umierających, którzy dają Mu życie. – Dzięku-
ję Bogu, że jeżdżąc po pijanemu, nie spowodowałem niczyjej śmierci, ale przede 
wszystkim dziękuję, że trafiłem do hospicjum. Teraz już naprawdę wiem, co zrobi-
łem złego i czego się ode mnie oczekuje.
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Na końcu Jakubowej pielgrzymki jest katedra imienia świętego w Santiago de 
Compostella. Na końcu drogi Ryszarda jest kochający dom, w którym na Niego 
się czeka. Dom hospicyjny to przystań dająca Mu siłę i wiarę w swoje możliwości. 
Także miejsce spełnienia marzeń o życiu, które każdego dnia może zacząć się na 
nowo.

***

Pisząc tekst, podczytywałam strony poświęcone el camino de Santiago i św. Jaku-
bowi. Już pod koniec pracy na jednej z nich znalazłam informację, że uważa się go 
również za patrona hospicjów i szpitali. Na prawie każdej zaś uwagę o el camino jako 
drodze, która zaczyna się dopiero po powrocie. Buen camino Panie Ryszardzie!
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25-leCIe HoSPICjuM W zIeloNej GóRze

Abstract

Hospice and palliative care is an interdisciplinary, intensively developing field. Its center of focus is 
a terminal patient and their family. The study shows the historical background of the emergence and devel-
opment of the hospice in Zielona Góra, which in 2014 celebrated its 25th anniversary.

Streszczenie

Opieka hospicyjno-paliatywna jest dziedziną interdyscyplinarną, intensywnie się rozwijającą. W jej 
centrum znajduje się terminalny pacjent i jego rodzina. W niniejszym opracowaniu przedstawiono na 
tle historycznym powstanie i rozwój zielonogórskiego hospicjum, które w 2014 r. obchodziło swoje 25-
lecie. 

Wstęp – hospicjum i opieka paliatywna

Według Encyklopedii dla pielęgniarek i położnych, hospicjum to ośrodek opieki 
zdrowotnej świadczący opiekę interdyscyplinarną pacjentom w terminalnej fazie cho-
roby i okresie umierania. Pomoc ta może być świadczona w domu chorego, jak i w za-
kładzie. Celem hospicjum jest przede wszystkim minimalizowanie cierpień psychofi-
zycznych, umożliwienie jak najdłuższej samodzielności pacjenta oraz dbanie o same 
warunki umierania. Pomoc ta dotyczy także rodziny chorego [ 1 ].

Opieka paliatywna według World Health Organization (WHO) ma na celu poprawę 
jakości życia pacjentów i ich rodzin, które stoją w obliczu problemów związanych 
z nieuleczalnymi chorobami w końcowym okresie życia. Polega głównie na: 
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– zapobieganiu i zwalczaniu bólu i innych dokuczliwych objawów,
– afirmacji życia, traktując umieranie jako normalny proces, bez przyśpieszania 

i odraczania śmierci,
– wspomaganiu rodzin chorych w radzeniu sobie w czasie choroby pacjenta 

i okresie osierocenia. [ 2, s. 357 ]
Opieka hospicyjna i paliatywna obejmuje wszystkich pacjentów, którzy chorują 

przewlekle, u których wyczerpano już alternatywy leczenia przyczynowego – głów-
nie, ale nie wyłącznie, są to chorzy na nowotwory. Opieka nad ludźmi umierającymi 
odbywać się może w następujących strukturach: Zespoły Domowej Opieki Hospicyj-
nej, Stacjonarne Oddziały Opieki Paliatywnej, Dzienne Ośrodki Opieki Paliatywnej, 
Poradnie Opieki Paliatywnej oraz Poradnie Opieki nad Rodzinami Chorych i Osiero-
conych [ 3, s. 277 ]. 

Pobyt w hospicjum to nierzadko konieczność, więc obiekt umożliwić musi pacjen-
towi godne i możliwie najbardziej beztroskie przeżywanie ostatniej fazy życia. To też 
czas na pogodzenie się z własnym losem i bliskimi, stąd tak ważna atmosfera panująca 
w ośrodku, jak i nastawienie personelu i wolontariuszy. 

Hospicja na świecie – zarys historyczny

Korzenie ruchu hospicyjnego sięgają tradycji pogańskich, chociaż wtedy dotyczył 
on jedynie elit społecznych. Hospitium pierwotnie oznaczało starego przyjaciela, dru-
ha, związane było z ideą udzielania gościnności. Później upowszechniło się znaczenie 
słowa jako „dom gościnny”. Filozofia hospitium została przejęta przez chrześcijań-
stwo, które głosiło kult ubogich, chorych, miłosierdzia oraz poświęcenia dla bliźniego. 
[ 4, s. 322 ]

Najstarsza wzmianka o organizacji typu hospicjum pochodzi z uchwał Soboru Ni-
cejskiego z 325 r. Nakazywały one każdemu miastu tworzenie poza swoimi granicami 
miejsc schronienia dla ludzi w potrzebie – tak zaczęły się formować przytułki. W śre-
dniowieczu istniały już hospicja w znacznej ilości krajów europejskich, całe ich sie-
ci powstawały wzdłuż tras pielgrzymek do Ziemi Świętej. Hospicja jako instytucje 
chrześcijańskie służące pielgrzymom, chorym i bezdomnym przeżyły rozkwit podczas 
wypraw krzyżowych. W czasie odrodzenia i oświecenia wiele takich obiektów uległo 
sekularyzacji. W XIX wieku tak naprawdę po raz pierwszy użyto terminu hospicjum 
na określenie schroniska jedynie dla umierających – Lyon 1842 r. Istotnym wydarze-
niem dla ruchu hospicyjnego były starania Cicely Saunders o wybudowanie Hospicjum 
św. Krzysztofa w 1967 r. Było to pierwsze nowoczesne hospicjum i zarazem wstęp 
do dynamicznego rozwoju ruchu hospicyjnego na świecie. W Stanach Zjednoczonych 
pierwsze hospicja założono w 1974 r. [ 5, s. 213 ]
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Hospicja w Polsce – zarys historyczny

Początki ruchu hospicyjnego w Polsce przypadają na początek lat 80. Prekursor-
ką ruchu była Hanna Chrzanowska, która w latach 50. zainicjowała domową opiekę 
pielęgniarską dla przewlekle chorych i umierających [ 6, s. 11-12 ]. Pierwsze hospicja 
pojawiły się w Krakowie (1981 r.), Gdańsku (1984 r.) i Poznaniu (1985 r.), a wzorce 
dla nich czerpano z angielskiego ruchu hospicyjnego. Zaczynano od tworzenia hospi-
cjów domowych, często nieformalnie, przy parafiach, wyłącznie siłami wolontariuszy. 
Dopiero później zaczęto przekształcać je w stowarzyszenia rejestrowane w sądzie. Sta-
cjonarne ośrodki stanowiły kolejny etap rozwoju hospicjów – zazwyczaj okazywało 
się, że domowe już po prostu nie wystarczają. Było to szczególnie zauważalne w przy-
padku chorych żyjących samotnie, wymagających całodobowej opieki pielęgniarsko-
lekarskiej. [ 7 ]

W 1991 r. wszystkie istniejące hospicja utworzyły Ogólnopolskie Forum Ruchu 
Hospicyjnego, działające do dziś na polu informacyjnym, organizując szkolenia i kon-
ferencje, będąc polem wymiany doświadczeń osób zaangażowanych. W 2002 r. utwo-
rzono Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny 
Paliatywnej. W latach 1993-2002 przy Ministrze Zdrowia istniał organ doradczy w po-
staci Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. W 1999 r. reforma włączyła 
opiekę paliatywną w struktury służby zdrowia, ustanawiając ją przedmiotem kontrak-
tów z NFZ .  [ 6, s. 13-14 ]

Historia hospicjum w zielonej Górze

Inicjatorką ruchu hospicyjnego w Zielonej Górze była dr Teresa Gierko. Wokół niej 
zebrała się grupa licząca ponad 20 osób – lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, pra-
gnących pomagać chorym terminalnie w ich domach[ 8 ].  Byli to między innymi: 
dr Jacek Smykał, dr Jadwiga Wałejko, pielęgniarka Ziuta Miadzielec, wolontariuszki 
Krystyna Semaniak, Sławomira Konieczna, Danuta Bolińska i Jolanta Chodkiewicz.

29 kwietnia 1989 r. ma początek działalność Hospicjum Domowego pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. Miejscem spotkań była Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 
stąd też pochodziła pierwotna nazwa hospicjum domowego [ 9, s. 3 ], która została 
zmieniona w 1995 r. na Hospicjum Domowe Św. Pawła [ 10, s. 61 ]. W ciągu pierw-
szych dwóch lat działalności opieką otoczono 44 chorych z chorobą nowotworową [9, 
s. 11 ]. 

Po kilku latach działalności można było dostrzec, że potrzeby znacznie przekraczają 
możliwości opieki domowej. Powstał więc pomysł utworzenia hospicjum stacjonar-
nego, wsparty przez radnych kadencji 1990-94, którzy Uchwałą Rady Miasta z dnia 
1 lipca 1993 r. powołali zakład budżetowy p.n. Hospicjum im. Sue Ryder. Uchwałą 
z dnia 25 listopada 1993 r. dokonano zmiany jego nazwy na Hospicjum im. Lady Ryder 
of Warsaw. Na siedzibę hospicjum przeznaczono jeden ze starych baraków po oddziale 



416 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Il. 1. 13. w kraju hospicjum, Gazeta Lubuska 1994 r.

onkologicznym, który nieodpłatnie przekazał miastu dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
dr Wiesław Rogowski. Dodatkowo szpital zadeklarował częściową pomoc w wypo-
sażeniu sal chorych i zatrudnieniu personelu. Miasto zapewniło środki na odbudowę 
i utrzymanie hospicjum. Adaptację budynku wsparły finansowo także darowizny insty-
tucji i osób prywatnych. Otwarcie hospicjum odbyło się 17 czerwca 1994 r. i było gło-
śnym wydarzeniem w Zielonej Górze. Była to 13. tego typu placówka w Polsce [ 11 ].

Na uroczystości otwarcia byli obecni prof. Jacek Łuczak (pionier opieki paliatyw-
nej), Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, pracownicy Urzędu Miasta, 
radni i mieszkańcy. Budynek poświęcił Ks. Prałat Konrad Herrmann [ 12 ].

Sylwetka lady Ryder

Margaret Susan Ryder, znana jako Sue Ryder, brytyjska działaczka charytatywna 
i filantropka, prowadziła szeroko zakrojoną działalność charytatywną na całym świe-
cie. Była wielką sympatyczką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała domy opieki, 
szpitale i hospicja w 30 miejscowościach. Na całym świecie stworzyła ośrodki pomocy 
w 20 krajach. W Zielonej Górze była kilkakrotnie, w 1964 r. ufundowała tu pawilon 
onkologiczny, który potem przeznaczony został na hospicjum. 

Urodzona w 1923 r. w Yorkshire w zamożnej rodzinie, jako dziecko była świadkiem 
ofiarnej działalności charytatywnej swojej matki. Nie bez wpływu na jej późniejszą dzia-
łalność pozostał też wielki kryzys ekonomiczny, którego skutki mogła obserwować. 
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Il. 2. Sue Ryder, żródło: http://www.lrwmt.org.uk/

Podczas II wojny światowej służyła w polskiej sekcji SOE (Kierownictwie Operacji 
Specjalnych), tajnej formacji armii brytyjskiej, zajmującej się dywersją i wspieraniem 
ruchu oporu w Europie. Brała udział w przygotowywaniu transportów lotniczych dla 
Powstańczej Warszawy.

Po wojnie podjęła pracę w organizacjach świadczących pomoc jej ofiarom. W 1953 
założyła pierwszą własną fundację, która pomagała ofiarom obozów koncentracyjnych, 
jak i głodującym w Indiach i Afryce. 

W 1979 r. zasiadła w Izbie Lordów, otrzymawszy od królowej Elżbiety II tytuł Para 
Anglii. Wybrała sobie tytuł Lady Ryder of Warsaw dla uczczenia Warszawy i Polaków, 
stając się „Polką z wyboru”. Umarła 2 listopada 2002 r. [ 13 ]

zielonogórskie Hospicjum Stacjonarne 

W Zielonej Górze funkcjonują dwa hospicja: od 1989 r. Zielonogórskie Towarzy-
stwo Przyjaciół  Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła oraz Hospicjum Stacjo-
narne im. Lady Ryder of Warsaw. 

W pierwszych latach hospicjum stacjonarne działało na zasadzie placówki opie-
kuńczo-pielęgnacyjnej w ramach Wydziału Opieki Społecznej Urzędu Miasta. Kie-
rownikiem została Maria Kotlińska. Na początku pracowało w nim sześć pielęgniarek 
i cztery salowe. Opieka lekarska była wolontarna, a usytuowanie hospicjum na terenie 
szpitala powodowało, że lekarze chętnie pomagali pacjentom placówki. Szczególną 
troską otaczali chorych dr Teresa Gierko, dr Roman Kuchciński, dr Grażyna Wojtko-
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Il.  3. Hospicjum w Zielonej Górze - tablica informacyjna

wiak, dr Jędrzej Bandurski, dr Andrzej Donabidowicz. Z czasem konieczne stało się 
zatrudnienie lekarza na stałe (pół etatu) [ 12, 14 ]. Od 1999 r. kierownikiem obiektu 
jest Anna Kwiatek. 

Na początku swojego istnienia był to obiekt 12-łóżkowy i jako jedyny w Polsce 
dysponował pokojami jednoosobowymi. Takie pokoje zapewniają nie tylko intymność 
i szczególny komfort, ale też umożliwiają rodzinie chorego przebywanie z nim, a na-
wet zamieszkanie w hospicjum. Na życzenie chorego pokoje można umeblować jego 
własnymi meblami, przywieźć osobiste pamiątki etc. [ 7 ].

Rozbudowa budynku hospicjum ruszyła w 2006 roku, a uroczyste otwarcie nowego 
skrzydła nastąpiło 10 stycznia 2007 r. Dobudowany aneks o powierzchni 520 m kw. 
został połączony ze starym barakiem przeszklonym łącznikiem. Z boku utworzono też 
zadaszony taras, na którym przebywać mogą nawet pacjenci na stale leżący w łóżkach. 
Cała inwestycja kosztowała 2,9 mln zł, większość środków otrzymano od miasta. Re-
mont był konieczny, gdyż bez przebudowy hospicjum w 2010 r. przestałoby spełniać 
normy unijne (za niski budynek i za wąskie korytarze) i nie mogłoby przyjmować ko-
lejnych chorych. W starych pomieszczeniach ulokowano kaplicę, magazyn, pomiesz-
czenia gospodarcze i świetlicę dla wolontariuszy. Łóżka rehabilitacyjne dla 14 chorych 
zakupione zostały przez fundację Sue Ryder . [ 15 ]

Obecnie hospicjum wymaga kolejnego remontu, gdyż stare skrzydło nadaje się do 
rozbiórki i praktycznie wyłączone jest z działalności. Koszt inwestycji szacowany jest 
na kolejne 3 mln zł. Nowy pawilon pozwoliłby na zwiększenie ilości łóżek i prowadze-
nie profesjonalnej rehabilitacji. [ 16 ]

Miesięczne utrzymanie w hospicjum jednego chorego kosztuje ponad 4 tysiące zło-
tych. Placówka finansowana jest częściowo przez Urząd Miasta, a częściowo przez 
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gminę Zielona Góra. Fundusze na sprzęt, remonty, lekarstwa pozyskiwane są od spon-
sorów [ 17 ].Od 2009 r. zmienił się sposób finansowania hospicjum stacjonarnego. Zo-
stał podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Hospicjum na świadczenia 
z zakresu opieki paliatywnej. Rocznie opiekuje się ok. 250 chorymi oraz ich rodzinami, 
w ciągu 20 lat objęło opieką ok. 3600 pacjentów. 

Dostać się do hospicjum można na podstawie skierowania od lekarza, z udokumen-
towanym zakończeniem leczenia oraz zgodą pacjenta lub jego opiekuna. Pobyt w Ho-
spicjum jest bezpłatny. Obiekt dysponuje 16 łóżkami w pokojach jednoosobowych (tyl-
ko jedna sala jest dwuosobowa), o warunkach podobnych do domowych[ 18, s. 3-4 ].

W hospicjum znajduje się sprzęt medyczny niezbędny do opieki nad pacjentami 
w terminalnej fazie choroby. Pacjenci mogą korzystać z kaplicy, świetlicy, sali rehabi-
litacji. Pracuje tu też personel medyczny i pozamedyczny – trzech lekarzy i 13 pielę-
gniarek, fizjoterapeuta, psycholog, trzy salowe, sekretarka medyczna, księgowa, kon-
serwator, a także opiekuni duchowni, zależni od wyznania chorych. Poza tym cały czas 
na miejscu są liczni wolontariusze. Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w 
Gościkowie-Paradyżu odbywają tu praktyki. [ 18, s. 5-6 ]. 

Hospicjum bierze udział w akcjach mających na celu propagowanie postaw altru-
istycznych wśród społeczeństwa oraz pozyskanie środków na pomoc swoim pacjentom 
np. „Hospicjum to też życie” w 2005 oraz „Pola Nadziei” od 2009 r. 

Il.  4.  Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
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Il.  6.  Hospicjum po remoncie, źródło: http://sueryder.pl

Il.  5. Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
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Il.  7.  Hospicjum po remoncie, źródło: http://sueryder.pl

Il.  8.  Hospicjum po remoncie, źródło: http://sueryder.pl
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25-lecie Hospicjum

W 2014 r. Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw obchodziło jubileusz 20-lecia, 
a Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. św. 
Pawła swoje 25-lecie. Od daty utworzenia hospicjum domowego można liczyć począ-
tek działalności hospicjum w Zielonej Górze, stąd też pochodzi też tytuł niniejszego 
artykułu.  

Uroczystość związana z podwójnym jubileuszem odbyła się 23 maja 2014 r. w Fil-
harmonii Zielonogórskiej. Swoją obecnością zaszczycili ją m.in. wiceprezydent Wiole-
ta Haręźlak, ks. biskup Paweł Socha, Rada Hospicyjna, Dyrekcja Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ, Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wójto-
wie zaprzyjaźnionych gmin, burmistrzowie miast, przedstawiciele firm wspomagają-
cych hospicjum, prywatni darczyńcy, przyjaciele oraz wolontariusze.

Il.  9.  Jubileusz 20-lecia hospicjum, źródło: http://www.hospicjum.ziemialubuska.pl
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Historię hospicjum przedstawiono na specjalnie przygotowanym filmie, prof. dr 
hab. Jacek Łuczak wygłosił wykład „Rola opieki paliatywnej i hospicyjnej w niesieniu 
ulgi chorym i ich rodzinom”, następnie wręczone zostały „złote serca” dla darczyńców 
oraz statuetki dla wolontariuszy. Jubileusz uświetnili artyści operowi. [ 19 ]

Il.  10.  Folder okolicznościowy
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SPRAWozdAnIA

Mgr Anna Grygorowicz
Gdańsk – GUMed

XXXIII KONFERENCja PROBLEMOWa 
BIBLIOTEK MEDYCZNYCH, 

CzylI GDAńSK-SoPot Po RAz CzWARty 

Jedną z wielu płaszczyzn współpracy środowiska skupionego wokół bibliotek 
o profilu medycznym są odbywające się od lat coroczne ogólnopolskie konferencje 
problemowe.

W dniach 7-9 września 2015 roku Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego była gospodarzem. XXXIII Konferencji, której hasłem było Biblioteka 
naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości, goszcząc jej uczestników w salach 
konferencyjnych Hotelu Mera Spa w Sopocie. Patronat nad Konferencją objęli: rektor 
GUMed, prof. Janusz Moryś, oraz prorektor ds. nauki naszej Uczelni, prof. Tomasz 
Bączek. W Konferencji uczestniczyło 96 osób. Byli to bibliotekarze z medycznych 
ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych z całej Polski, przedstawiciele bi-
bliotek uczelnianych Trójmiasta oraz reprezentanci firm współpracujących na co dzień 
z naszym środowiskiem. Konferencję poprzedziło spotkanie robocze Konferencji Dy-
rektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, na którym omawiano bieżące  
problemy pojawiające się w trakcie realizacji wspólnych zadań.

Konferencję uroczyście otworzył prof. Tomasz Bączek, który w życzliwych słowach 
podkreślił znaczenie pracy bibliotekarzy, troszczących się o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, utrwalonego na kartach książek, poprzez organizację i zapewnienie do-
stępu do zasobów dorobku kultury i nauki, w tym także tego z obszaru medycyny.

Zanim przystąpiono do właściwych obrad uczestnicy wysłuchali prezentacji dr hab. 
Jerzy Jankau z Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed, który przybliżył temat Sztuka 
anatomii, czyli co mówią obrazy, ukazując oraz objaśniając, jakie niezwykłe tajemnice 
w dziełach malarskich może odkryć wytrawne oko lekarza. 
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Pierwsza z siedmiu sesji była poświęcona wielokulturowości w polskich biblio-
tekach medycznych. W jej ramach zostały przedstawione wyniki wieloośrodkowych 
badań ankietowych studentów English Division korzystających z bibliotek polskich 
uczelni medycznych. Wybrzmiał także głos byłego studenta ED GUMed, aktywnie 
działającego w samorządzie studenckim, przedstawiający punkt widzenia tej grupy na 
relacje ze studentami polskimi. Uzupełnieniem tej tematyki było przedstawienie po-
strzegania studentów zagranicznych przez studentów polskich i bibliotekarzy GUMed. 
We wszystkich wystąpieniach wskazano z jednej strony na trudności w relacjach po-
między obiema grupami studentów, ale także formułowano propozycje konkretnych 
działań naprawczych, które mogłyby pomóc we wzajemnym zrozumieniu i niwelowa-
niu istniejących problemów. 

Druga sesja koncentrowała się wokół zagadnień prawnych. Analizowano sytu-
ację dyplomowanych bibliotekarzy w bibliotekach uczelni medycznych oraz wybrane 
aspekty prawa autorskiego.

W kolejnej trzeciej sesji, która odbyła się rano w drugim dniu obrad, pojawiły się 
zagadnienia związane z procesami projakościowymi w polskich bibliotekach medycz-
nych, takimi jak ocena pracowników, czy też procedury związane z ewaluacją jakości 
kształcenia.

Otwieranie nauki, to tytuł sesji czwartej. W jej ramach prelegenci poruszyli zagro-
żenia z jakimi mogą się spotkać naukowcy publikujący w ramach ruchu Open Access, 
w związku z pojawieniem się tzw. drapieżnych wydawców. Wskazano także na inne 
niekorzystne zjawiska wynikające z cyberprzestępczości w obszarze nauki, takie jak 
kradzieże tożsamości, upublicznianie fałszywych wyników badań, czy zapraszanie na 
nieistniejące konferencje.

W ramach kolejnego bloku tematycznego omawiane były problemy wynikające 
z zaangażowania bibliotek medycznych we współpracę z systemem Pol-on, w tym 
szczególnie w obowiązek przekazywania danych bibliograficznych do Polskiej Biblio-
grafii Naukowej. 

Przedostatnia sesja szósta, która odbyła się już w ostatnim dniu Konferencji podej-
mowała zagadnienia związane z tworzeniem i udostępnianiem przez biblioteki me-
dyczne zasobów informacji w sieci, w aspekcie zachowywania odpowiednich stan-
dardów ich prezentowania, a także wykorzystania serwisów społecznościowych, jako 
kanału komunikacji z użytkownikiem. Ostatni blok tematyczny dotyczył sposobów 
gromadzenia danych statycznych obrazujących funkcjonowanie Bibliotek. Zwrócono 
także uwagę na stale  rosnące obciążenie bibliotekarzy obowiązkiem wprowadzania 
danych do różnego typu systemów je gromadzących, zarówno na poziomie uczelni, 
jaki i w skali kraju. 

Obradom przewodniczyli: Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, Białystok – UM; 
Krzysztof Nierzwicki, Toruń – UMK; Dagmara Budek, Szczecin – PUM; Ewa Nowak, 
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Katowice – SUM; Renata Birska, Lublin – UM; Irmina Utrata, Warszawa – WUM; 
Renata Sławińska, Wrocław – UM; Ryszrad Żmuda, Łódź – UM; Anna Uryga. Kraków 
– UJ; Roma Hajduk, Poznań – UM.

W ramach Konferencji został ogłoszony konkurs na najlepsze wystąpienie. Głosa-
mi jej uczestników zwyciężył mgr Piotr Krajewski z BG GUMed, który przedstawił, 
przygotowany wspólnie z Mirosławą Modrzewską, referat pt. Ciemna strona Open Ac-
cess – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców, natomiast wyróżnienie otrzymał 
mgr Jacek Głębocki z firmy Splendor za prezentację dotyczącą zmian wprowadzanych 
przez operatora PBN i ich konsekwencji dla bibliotek transferujących tam dane o pu-
blikacjach naukowych. 

Wystąpieniom towarzyszyła dyskusja, która toczyła się nie tylko na sali obrad 
i w kuluarach, ale także po obradach w czasie wolnym. W ramach programu uzupełnia-
jącego uczestnicy obrad zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz  ekspozycję 
stałą prezentującą historię ruchu Solidarność. Odbyła się również wycieczka do Oliwy, 
połączona ze zwiedzaniem Archikatedry Oliwskiej, koncertem organowym i spacerem 
po Parku Oliwskim. Wieczorami zaś towarzyszyły nam ogniste tanga i piosenka fran-
cuska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i mamy 
nadzieję, że to spotkanie przyniosło wiele inspiracji zawodowych, stało się okazją do 
wymiany doświadczeń, ciekawych rozmów oraz do nawiązania nowych kontaktów.
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Dr Marian Butkiewicz
Lublin – UP

KONFERENCja HERBaRIa I ZIELaRSTWO
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM

 W LUBLINIE

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeżywała w ubie-
głym roku jubileusz 60-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszu w dniach 22-24 
października 2015 r. została zorganizowana konferencja naukowa Herbaria i zielar-
stwo, która wiązała zagadnienia bibliotekoznawstwa oraz dyscyplin naukowych upra-
wianych na naszej Uczelni. Biblioteka pełni także rolę Regionalnego Ośrodka Rol-
niczej Informacji Naukowej dlatego temat niniejszej konferencji powstał w wyniku 
rosnącego zainteresowania otaczających nas roślin i ich właściwości. Do współpracy 
zostali zaproszeni pracownicy naukowi Wydziału Agrobioinżynierii oraz Wydziału 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz 
przedstawiciele liczących się ośrodków naukowych w kraju, którzy weszli w skład 
Komisji Naukowej. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego, prof. Marian Wesołowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, mgr 
inż. Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk a patrona-
tem medialnym objęła TVP Lublin, Radio Lublin i Dziennik Wschodni. Inauguracja 
konferencji została uświetniona obecnością przedstawicieli władz uczelni, w imieniu 
których głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Baran, Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą jednocześnie otwierając obrady.  

Na konferencję zgłosili się przedstawiciele 19 bibliotek i ośrodków zielarstwa 
w Polsce. Przygotowano 32 referaty i 27 tablic posterowych. Tematyka obrad obej-
mowała zbiory zielników w naszych bibliotekach, historię zielarstwa, zastosowanie 
ziół w terapii oraz najnowsze badania naukowe z zakresu ich uprawy i właściwości 
zdrowotnych. Obok uczestników konferencji i zaproszonych gości obecne były osoby 
postronne, które przysłuchiwały się obradom, a także korzystały z praktycznych porad 
firm zielarskich i farmaceutycznych. Obrady nasze zostały zaplanowane w czasie trwa-
nia akcji Open Access Week czyli otwartej nauki dlatego obrady były transmitowane za 
pośrednictwem Internetu do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
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Konferencja została zorganizowana na preferowanej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zasadzie transferu wiedzy oraz jej upowszechniania. Dlatego 
obok obrad zaplanowano pokazy z zakresu praktycznego zastosowania ziół w różnych 
dziedzinach naszego życia. Udało się nam zainteresować konferencją firmy oferują-
ce publikacje naukowe, przedstawicieli przemysłu kosmetycznego oraz spożywczego, 
a także plantatorów ziół którzy zaoferowali nam wsparcie finansowe. Pragniemy tu 
wymienić przede wszystkim Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, firmę kosmetyczą Sylveco z Rzeszowa i sklep medyczno-zielarski Imbir z ul. 
Królewskiej w Lublinie kierowanej przez Irminę Niedźwiecką, a także plantatorom 
Swedeponic z Grodziska Mazowieckiego i Centrum Edukacji Zielarskiej w Fajsła-
wicach. Część z nich uczestniczyła czynnie w czasie trwania obrad. Firmy z branży 
edukacji naukowej prezentowały najnowsze zdobycze wiedzy w Polsce i na świecie 
z zakresu zielarstwa zawarte w bazach IBuk oraz Natural Medicine, zaś przedstawicie-
le przemysłu kosmetycznego oraz farmaceutycznego oferowali kosmetyki wytwarzane 
na bazie ziół, robili warsztaty z zakresu własnoręcznego wytwarzania ziołowych kre-
mów i pillingów oraz serwowali herbatki ziołowe wzmacniające organizm. Plantatorzy 
ziół demonstrowali swoje wyroby w postaci suszu oraz tłoczonych soków. Warto także 
wspomnieć o studentach koła naukowego z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Kra-
jobrazu, którzy świetnie wkomponowali się w stanowiska wystawiennicze profesjonal-
nych firm ze swoimi osiągnięciami podczas trwania konferencji.  

Tematyka poszczególnych referatów została przedstawiona w specjalnej publika-
cji abstraktowej (po polsku i angielsku), która przedstawiała zagadnienia referowane 
przez przedstawicieli poszczególnych grup badawczych. Obrady zostały zaplanowane 
na dwa dni i podzielone na pięć sesji tematycznych omawiających zielniki zabytkowe 
w zbiorach polskich bibliotek,  zielarstwo na przestrzeni wieków, zioła w terapii i w ba-
daniach naukowych, a także zasoby naturalne i hodowlę ziół. Sesje były prowadzo-
ne przez przedstawicieli biblioteki i pracowników naukowych naszego uniwersytetu, 
a także przez zaproszonych gości. Każda z nich była kończona dyskusją. Zazwyczaj 
była ona bardzo żywa, poprzedzana licznymi pytaniami do referentów i ustosunkowa-
niem się do ich odpowiedzi. Miło było patrzeć jak studenci przysłuchujący się obradom 
mogli podziwiać naukowe dysputy na wysokim poziomie znajomości zagadnienia, 
które były omawiane po polsku i po angielsku. Było to specjalnie podkreślane w czasie 
podsumowania obrad. Wszystkim podobała się idea interdyscyplinarności zagadnień 
poruszanych w czasie obrad, a także możliwość transmisji przez Internet. Zaintereso-
wanie tematyką przerosło nasze oczekiwania. Widać to było na sali obrad, która przez 
cały czas była odwiedzana przez osoby postronne. Pewnym odzwierciedleniem tego 
może być zarejestrowana statystyka - plakat na bibliotecznym Facebooku zobaczyło 
2030 osób, sześć  instytucji naukowych poprosiło o jego udostępnienie na swojej stro-
nie domowej, a w czasie obrad rejestratory naliczyły 448 sesji. Szczególnie cieszy duża 
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ilość internautów, zważywszy że informacja o transmisji została podana na dwa dni 
przed rozpoczęciem konferencji. Było to podyktowane ciągłą niepewnością funkcjo-
nalności posiadanego sprzętu. Widać, że wysiłek się udał i ciągle procentuje. Album ze 
zdjęciami z konferencji na FB obejrzało do końca 2015 roku ponad 600 osób i liczba ta 
ciągle rośnie zwarzywszy, że pojawiają się prośby zamieszczenie go na swojej stronie 
FB.   

Trzeciego dnia konferencji została zaplanowana wycieczka krajoznawczo-eduka-
cyjna do Zamościa i Fajsławic. W Zamościu uczestnicy wycieczki odwiedzili Książ-
nicę Zamojską gdzie funkcjonuje Centrum Informacji Ekologicznej, a także mogli 
obejrzeć wystawę starodruków będących w posiadaniu rodziny Zamoyskich. Drugim 
punktem pobytu w Zamościu było zwiedzanie miasta. Jego historię oraz efekty reno-
wacji przedstawił zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego, dr Piotr Marciszuk. Przez 
trzy godziny pokazywał i omawiał wszystkie ciekawe miejsca. Na koniec skontaktował 
nas z przedstawicielem Bractwa Kurkowego w Zamościu. Łączyło się to z możliwo-
ścią załadowania armaty przez uczestników wycieczki oraz jej odpalenia. 

Ostatnim punktem programu trzeciego dnia konferencji było odwiedzenie Centrum 
Edukacji Zielarskiej, Tymiankowy Smak Fajsławic, który znajduje się przy szkole pod-
stawowej w Boniewie. Przywitani przez wójta gminy Fajsławice Tadeusza Chruściela 
oraz moderatorkę Centrum, Felicję Gorzkowska i przedstawicielami plantatorów, obej-
rzeliśmy leżący nieopodal ogródek ziołowy w jesiennej szacie i zapoznaliśmy się z pla-
nami jego powiększenia w następnych latach. Potem odbyła się prelekcja z zakresu 
właściwości leczniczych uprawianych tu ziół oraz smaczny poczęstunek. Furorę zro-
biła zupa z pokrzyw, która wszystkim wybornie smakowała. Na koniec goście mogli 
zakupić produkowane tu zioła i syropy po preferowanych cenach. Popyt był tak duży, 
że miejscowe panie musiały uzupełniać oferowane produkty.

 Temat ziół jest na tyle frapujący, że ciągle dobrze prezentuje się na płaszczyź-
nie naukowej jak i w praktycznych formach ich eksponowania. Dlatego odpowiadając 
na społeczne zapotrzebowanie Biblioteka Główna jako Regionalny Ośrodek Rolniczej 
Informacji Naukowej w bieżącym roku akademickim będzie organizowała wykłady 
popularno-naukowe z tej dziedziny dla społeczności miasta pod wspólnym hasłem – 
Fascynujący świat roślin. Szczegółowy plan wykładów w 2016 roku można śledzić na 
portalu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
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Program konferencji 

22 października 2015 r. (czwartek) 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji 

10.00 – 10.30 Oficjalne otwarcie konferencji 

10.30 – 13.55 Sesja I  Herbaria w zbiorach polskich bibliotek 

10.30 – 10.50 Hortus Perennis w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Identyfikacja i charakterystyka wybranych 

gatunków. Paulina Studzińska-Jaksim, Maria Boćkowska, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

10.50 – 11.10 XVI-wieczne polskie herbaria w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

Wojciech Giermaziak, Małgorzata Prymlewicz, Główna Biblioteka Lekarska 

11.10 – 11.30 Przerwa na kawę 

11.30 – 11.50 Zielnik Uniwersytetu Jagiellońskiego – 230 lat ewolucji. Piotr Köhler, 

Uniwersytet Jagielloński,  Kraków 

11.50 – 12.10 Zielniki etnografa Michała Fedorowskiego, czyli jak lud w XIX wieku 

szaleńcem wściekliznę leczył. Hanna Leśniewska, Maja Graniszewska, 

Uniwersytet Warszawski 

12.10 – 12.30 Problemy związane z ochroną i konserwacją zabytkowych zielników. 

Magdalena Grenda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

12.30 – 12.55 Dyskusja 

12.55 – 13.55 Wystąpienia sponsorów 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.15 – 18.45 Sesja II Zielarstwo na przestrzeni wieków 

15.15 – 15.35 „Dykcjonarz roślinny” Krzysztofa Kluka jako źródło wiedzy etnobotanicznej 

i ziołoleczniczej, analiza na podstawie monografii wybranych gatunków. 

Andrzej Kalisz, Wiktoria Mucha, Agnieszka Sękara, Robert Gruszecki, 

Aneta Grabowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie 

15.35 – 15.55 Kompozycja średniowiecznego ogrodu ziołowego w świetle dokumentów 

benedyktyńskich. Małgorzata Milecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

15.55 – 16.15 Karczoch w historii polskiego ogrodnictwa i zielarstwa – studium 

etnobotaniczne. Robert Gruszecki, Agnieszka Sękara, Grażyna Zawiślak, 
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Andrzej Kalisz, Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

16.15 – 16.35 Zielarstwo ludowe średniowiecza – co wspólnego ma wiedźma z wiedzą o 

ziołach i o czym szeptała szeptucha? Michalina Deniusz-Rosiak, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

16.35 – 16.55 Przerwa na kawę 

16.55 – 17.15 Grzyby lecznicze w herbarzach polskich XVI-XVII wieku. Agnieszka Sękara, 

Andrzej Kalisz, Robert Gruszecki, Aneta Grabowska,  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

16.15 – 17.35 Surowce roślinne jako główne składniki dawnych leków według napisów na 

szyldzikach naczyń aptecznych z kolekcji Grabowskiego w Muzeum 

Farmacji UJ CM. Iwona Dymarczyk, Muzeum Farmacji Uniwersytet 

Jagielloński Collegium Medicum 

17.35 – 17.55 Zioła w poezji, pieśniach i piosenkach. Jadwiga Andrzejewska, Danuta Saja, 

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 

17.55 – 18.15 Botaniczno-artystyczne dzieła Elizy Orzeszkowej. Sylwia Popławska, 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

18.15 – 18.45 Dyskusja 

19.30 Uroczysta kolacja 

23 października 2015 r. (piątek) 

9.00 – 12.10 Sesja III Zioła w terapii 

9.00 – 9.20 Aromaterapia jako kompilacja medycyny naturalnej i zielarstwa. Renata 

Nurzyńska-Wierdak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

9.20 – 9.40 Rośliny zielarskie w hortiterapii. Grażyna Zawiślak, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

9.40 – 10.00 Wybrane aspekty zastosowania roślin warzywnych w hortiterapii. Renata 

Nurzyńska-Wierdak,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

10.00 – 10.20 Zbiory „chinologiczne” katedry Farmakognozji UJ CM – czyli kora 

chinowa na sto sposobów. Justyna Makowska-Wąs, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 

10.20 – 10.40 Chwasty-zioła we florze ekologicznych i ekstensywnych upraw zbóż jako 

źródło surowca farmaceutycznego oraz walor przyrodniczy i krajobrazowy. 
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Teresa Dąbkowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

10.40 – 11.00 Przeciwutleniająca i prozdrowotne właściwości ziół i ich korzystny wpływ na 

nasz organizm. Zastosowanie ziół w medycynie naturalnej. Małgorzata Dula, 

Ignacy Niedziółka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

11.00 – 11.20 Ocena właściwości prozdrowotnych i jakości herbatek ziołowych 

otrzymanych z granulowanego pyłu. Paweł Sobczak, Marta Kozak, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

11.20 – 11.50 Dyskusja 

11.50 – 12.10 Przerwa na kawę 

12.10 – 13.50 Sesja IV Zasoby naturalne i hodowla ziół 

12.10 – 12.30 Hodowla roślin zielarskich. Katarzyna Seidler-Łożykowska, Instytut 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 

12.30 – 12.50 Rośliny lecznicze dziko rosnące w Polsce: bogactwo gatunkowe i 

zróżnicowanie. Artur Adamczak, Anna Forycka, Instytut Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 

12.50 – 13.10 Zioła w runi użytków zielonych Podgórza Wiśnickiego. Beata Grygierzec 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  

13.10 – 13.30 Kolekcja zielnikowa GDMA – wczoraj, dziś i jutro. Natalia Filipowicz, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

13.30 – 13.50 Dyskusja 

14.00 – 15.00 Obiad  

15.15 – 18.45 Sesja V Zioła w badaniach naukowych 

15.15 – 15.35 Żywienie roślin zielarskich azotem i potasem a wartość biologiczna 

surowca. Katarzyna Dzida, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

15.35 – 15.55 Zmienność ontogenetyczna a zawartość olejku eterycznego w roślinach 

leczniczych. Natalia Skubij, Katarzyna Dzida, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie 

15.55 – 16.15 Wpływ nawożenia azotem na wielkość plonu ziela dwóch form mięty 

pieprzowej oraz zawartość i plon olejku. Elżbieta Pisulewska, Monika 

Fijołek, Robert Witkowicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

16.15 – 16.35 Zastosowanie kultur indukowanych pędów do namnażania wierzbówki 

kiprzycy (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). Mariola Dreger, Karolina 
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Wielgus, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 

16.35 – 16.55 Przerwa na kawę 

16.55 – 17.15 Wpływ różnych metod ochrony roślin na plony i jakość surowca żeń-szenia 

pięciolistnego (Panax quinquefolium L.). Barbara Kołodziej, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

17.15 – 17.35 Efektywność wegetatywnego mnożenia lawendy wąskolistnej i hyzopu 

lekarskiego zależnie od terminu pobierania sadzonek. Ewa Capecka, Edyta 

Kąkol, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

17.35 – 17.55 Bio-efficiency of Zingiber officinale and Allium sativum extracts in eggs 

quality of Japanese quails. Karr I.A. Al-Shammari, Justyna Batkowska, 

Magdalena Gryzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

17.55 – 18.15 Rośliny lecznicze w kształtowaniu  i aranżowaniu krajobrazu. Magdalena 

Błaziak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

18.15 – 18.45 Dyskusja 

18.45 Zamknięcie konferencji  

 

24 października 2015 r. (sobota) 

8.00 – 18.00 Wycieczka do Zamościa i Fajsławic 

 

Sesja posterowa

22 października 2015 r. (czwartek) godz. 10.30 – 13.00
● Analiza GC/MS składu olejków eterycznych Arnica montana i Arnica chamissonis 

pochodzących z uprawy. Danuta Sugier, Radosław Kowalski, Barbara Kołodziej, Piotr 
Sugier, Beata Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Analiza chromatograficzna HPLC kwasów fenolowych surowca ze stanu natural-
nego brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Justyna Bekier, Agata Filiks, Mi-
chał Wilusz, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Planta Medica”, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie

● Analiza porównawcza zawartości olejków eterycznych w przyprawach dostępnych 
na polskim rynku. Diana Gruszkiewicz, Łukasz Komoszyński, Konrad Słabek, Mię-
dzywydziałowe Koło Naukowe „Planta Medica”, Opiekun naukowy Koła dr Agniesz-
ka Najda, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie



441Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

● Biodostępność pierwiastków zawartych w surowcu mięty pieprzowej z Polski. 
Agnieszka Najda, Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie

Cechy jakościowe surowca z rodzaju Rheum. Halina Buczkowska, Andrzej Sałata, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Grzyby Rheishi w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Andrzej Sałata, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Herbata chińska (Camellia sinensis L.) jako starożytne remedium w walce z cho-
robami cywilizacyjnymi XXI-ego wieku. Aleksandra Ładna, Agnieszka Bacińska, Marta 
Grech-Baran, Agnieszka Pietrosiuk, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

● Histochemiczne testy włosków gruczołowych w epidermie organów Nepeta cata-
ria L. Mirosława Chwil, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Modyfikacje składu chemicznego olejku eterycznego melisy lekarskiej pod wpły-
wem dolistnego dokarmiania roślin azotem. Renata Nurzyńska-Wierdak, Grażyna Za-
wiślak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Ocena kilku gatunków roślin z rodziny Lamiaceae uprawianych z rozsady. Graży-
na Zawiślak, Renata Nurzyńska-Wierdak, Robert Gruszecki, Andrzej Sałata, Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Lublinie

●  Ogrody ziołowe. Natalia Skubij, Katarzyna Dzida, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie

●  Porównanie składu chemicznego surowca trzech gatunków arniki (Arnica alpina 
L., Arnica chamissonis Less. i Arnica montana L.). Danuta Sugier, Barbara Kołodziej, 
Beata Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Porównanie zastosowania leczniczego wybranych ziół w medycynie ludowej i zio-
łolecznictwie współczesnym (Zielnik Czarodziejski Rostafińskiego i Dykcyonarz Roślin-
ny Ks. Kluka), Bartłomiej Byczkiewicz, Opiekun pracy: dr n. farm. Michał Różański, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Skład chemiczny olejku eterycznego pietruszki korzeniowej. Robert Gruszecki, 
Grażyna Zawiślak, Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Skuteczność bionawozów i dodatków organicznych zastosowanych w uprawie 
nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) w zależności od typu gleby. Karolina 
Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Agnieszka 
Wolna-Maruwka, Dominika Radzikowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

● Skuteczność ograniczania zachwaszczenia w uprawie ekologicznej czosnku. Hali-
na Buczkowska, Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Sposoby konserwowania ziół w dawnej Polsce na przykładzie „Zielnika” Szy-
mona Syreniusza. Robert Gruszecki, Agnieszka Sękara, Grażyna Zawiślak, Andrzej 
Kalisz, Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie
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● Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) roślina lecznicza 
z rodzaju Chamaenerion. Katarzyna Seidler-Łożykowska, Mariola Dreger, Karolina 
Wielgus, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 

● Wpływ sposobu prowadzenia roślin i terminu zbioru liści oraz koszyczków kar-
czocha na ich skład chemiczny. Aneta Grabowska, Agnieszka Sękara, Edward Kunicki, 
Andrzej Kalisz, Sabina Sachaj, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

● Wpływ stymulatorów na zmiany składu podstawowego liści, pędów i cebul czosn-
ku. Elżbieta Jędrszczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

● Wpływ stymulatorów wzrostu na jakość rozsady wybranych gatunków ziół. Anna 
Magdalena Ambroszczyk, Elżbieta Jędrszczyk, Edyta Kąkol, Adriana Nowicka-Połeć, 
Urszula Knapik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

● Wprowadzenie do kultur in vitro wybranych gatunków z rodzaju Scutellaria o po-
tencjalnym znaczeniu leczniczym, Agnieszka Bacińska, Aleksandra Ładna, Kamil Sza-
la, Marta Grech-Baran, Agnieszka Pietrosiuk Warszawski Uniwersytet Medyczny

● Zielarstwo na przestrzeni wieków na podstawie analizy literatury o św. Hildegar-
dzie z Bingen. Magdalena Kniaziewicz, Opiekun pracy: dr n. farm. Michał Różański, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Zioła jako rośliny dekoracyjne. Katarzyna Dzida, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie

● Żywność luksusowa – co wiemy o składnikach prozdrowotnych grzybów upraw-
nych. Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

● Żyworódka pierzasta (Kalanchoe pinnata) – panaceum w doniczce. Karolina Ty-
moszuk, Katarzyna Dzida, Studenckie Koło Naukowe Ogrodników, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Lublinie
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Mgr Emilia Czerniejewska 
Wrocław – UP

Mgr Marek Dubiński 
Wrocław – PWr

NIEMaTERIaLNE ZaSOBY BIBLIOTEK 
oRAz uDzIAŁ BIBlIoteKARzy W ICH tWoRzeNIu
 – SPRaWOZDaNIE Z vII KONFERENCjI NaUKOWEj 

KoRPoRACjI BIBlIoteKARzy WRoCŁAWSKICH 

Dnia 20 listopada 2015 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wro-
cławiu odbyła się VII konferencja naukowa pt.: Niematerialne zasoby bibliotek oraz 
udział bibliotekarzy w ich tworzeniu. Organizatorem konferencji była Korporacja Bi-
bliotekarzy Wrocławskich (KBW) wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

Konferencję rozpoczęła prezes Korporacji mgr Ewa Grabarska (Biblioteka Uniwer-
sytecka we Wrocławiu) witając gości i uczestników. Obrady otworzyła prof. Maria 
Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), która 
podkreśliła coraz większe zaangażowanie i dynamiczny rozwój bibliotekarzy i wro-
cławskiego środowiska i fakt że konferencja ma już charakter ogólnopolski. Szkoda 
tylko, że: „(…) bibliotekarze nie zdają sobie sprawy ze swojej wartości...”

Program konferencji składał się z dwóch części. Ze zgłoszonych czternastu refera-
tów wygłoszono trzynaście . 

Pierwszy referat pt.: Niematerialne zasoby bibliotek badane metodą „secret client” 
wygłosił mgr Marcin Karwowski (Biblioteka UMK w Toruniu, Instytut Informacji Na-
ukowej i Bibliologii UMK w Toruniu). Zaprezentował metodę „secret client” jako je-
den ze sposobów oceniania działalności firm. Zaczął prowokacyjnym stwierdzeniem, 
iż z przeprowadzonych badań wynika, że 71% użytkowników rezygnuje z korzystania 
z usług biblioteki ze względu na obsługę. Wobec tego od może bardziej obiektywnych, 
tradycyjnych ankiet czytelniczych, skuteczniejsza wydaje mu się przeprowadzana w te-
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renie subiektywna metoda „secret-client”, Prelegent szczegółowo omówił jej elementy. 
Według napisanego scenariusza badań zawierającego: czas i miejsce, opisy badanych 
sytuacji, określenie standardów, przewidywane problemy, opisy problemów podda-
nych obserwacji, przewidywane sytuacje niestandardowe, powstaje kwestionariusz 
badań użytkowników. Tworzy się ankietę (najlepiej w formie elektronicznej), zawie-
rająca: metryczkę, grupy zagadnień (pierwsze wrażenia, przebieg obsługi, cross-sel-
ling, pożegnanie, wnętrze, funkcjonalizm usług i pomieszczeń). Kolejnym etapem jest 
dobranie audytorów w ten sposób,  aby byli obiektywni, bezstronni i reprezentatywni 
dla użytkowników badanej instytucji. Uzyskane dane analizowane są według czterech 
przedmiotów oceny: standardów, wiedzy pracowników, umiejętności pracowników, 
stopnia wdrożenia procedur. Metoda pozwala zbadać większość zasobów niematerial-
nych: kapitał ludzki, przywództwo, kulturę organizacyjną, komunikację i relacje, repu-
tację, markę oraz elastyczność. Na podstawie uzyskanych wyników wykonywana jest 
szczegółowa analiza poprzedzająca przeprowadzenie w praktyce najkorzystniejszych 
dla biblioteki zmian funkcjonalnych. 

Mgr Maria Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocław-
skiego) w swojej prezentacji nt.: Rola wybranych zasobów niematerialnych w realizo-
waniu strategii rozwoju biblioteki na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego omówiła analizę tzw. badania w działaniu za lata 1993 
– 2014 wybranych niematerialnych zasobów biblioteki przeprowadzonych w oparciu 
o opinie obecnych i emerytowanych pracowników Biblioteki Instytutu Pedagogiczne-
go UWr i Biblioteki Instytutu Psychologii UWr oraz czytelników. Cechy przywódcy 
przeanalizowała w oparciu o osoby i działalność kolejnych kierowników biblioteki. 
Początkowy autorytarny styl sprawowania władzy – konieczny  do realizacji wizji 
biblioteki oraz wyegzekwowania od władz uczelni  środków na realizację, z czasem 
ewoluował  i ustąpił miejsca podziałowi kompetencji i demokratyzacji. Okazało się że, 
im szersze kompetencje i umiejętności pracowników tym ingerencja w wykonywane 
przez nich zadania była mniejsza. Najkorzystniejszym wypracowanym w trakcie wie-
loletniej praktyki w tamtejszej bibliotece połączeniem w stylu sprawowania władzy 
jest szczegółowe instruowanie młodych pracowników oraz duża elastyczność pracy 
tych bardziej doświadczonych. Podsumowując prelegentka stwierdziła , iż na rozwój 
kapitału ludzkiego znaczący wpływ mają: celowy  dobór kadr, tworzenie warunków do 
rozwoju osobistego, zachęcanie do permanentnego kształcenia, wspieranie postaw in-
nowacyjnych (nawet pozornie kontrowersyjnych pomysłów), budowanie pozytywnych 
więzi w zespole, wykorzystanie indywidualnych zdolności i talentów pracowników, 
wygaszanie konfliktów i budowanie atmosfery wzajemnego szacunku. Wysoka kultura 
organizacyjna jest zawsze ściśle powiązana z pozytywnymi relacjami międzyludzkimi. 
Natomiast reputacja jest tym elementem, który należy badać systematycznie w celu 
wychwycenia i skorygowania niedociągnięć w działalności biblioteki. Należy zawsze 
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brać pod uwagę opinie użytkowników, które pozwalają zobiektywizować wewnętrzne, 
subiektywne i skażonych wiedzą fachową przekonania bibliotekarzy i stworzyć lepsze 
dla użytkowników rozwiązania funkcjonalne.

Mgr Danuta Domalewska i mgr Urszula Cieraszewska (Biblioteka Główna Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie) referatem pt.: Znaczenie międzyinstytucjonalnej 
współpracy bibliotek akademickich w tworzeniu i rozwijaniu niematerialnych zasobów 
(na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie) posze-
rzyły wiedzę uczestników konferencji  na temat niematerialnych zasobów o ujęcie bi-
bliotek ekonomicznych. Wystąpienie rozpoczęły od podstawowych definicji. Następnie 
omówiły rolę bibliotekarzy i bibliotek we współpracy międzyinstytucjonalnej wpływa-
jący na rozwój oraz  wzbogacenie niematerialnych zasobów BGUE w Krakowie. Od 
lat ta bibliotek bierze aktywny udział w pracach wielu instytucji wielokierunkowo i na 
różnych poziomach. NUKAT: udział w szkoleniach, kursach doskonalenie i zdobywa-
nie nowych umiejętności w tworzeniu haseł, katalogów i samym katalogowaniu. CDE 
(Centrum Dokumentacji Europejskiej) – nawiązanie i utrzymywanie ścisłej współpra-
cy z innymi ośrodkami, propagowanie i przybliżanie zagadnień ekonomiki, inżynierii 
i produkcji. KZB (Krakowski Zespół Bibliotek) – baza Status, statystyka, staże, wy-
miana pracowników, zasady obsługi. KDBASP – standaryzacja bibliotek naukowych. 
Korzystając z szerokich kontaktów i doświadczeń, biblioteka na swoim terenie tworzy: 
BazEkon, POL-index, bazę publikacji pracowników UE w Krakowie „Dorobek” oraz 
współpracując z Działem Nauki, wysyła dane do POL- on-u.

Dr Kazimierz Adamczyk (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy) w referacie pt.: Bibliotekarze jako twórcy niematerialnych zasobów na przy-
kładzie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy szczegółowo 
zapoznał uczestników, jak w praktyce bibliotecznej funkcjonują elementy niematerial-
nych zasobów. Stwierdził, że praktycznie „nowa jakość w nowym budynku” rozpo-
częła się po przeniesieniu w 2005 r. zbiorów do nowego gmachu. Analizując skład 
osobowy biblioteki, podkreślił, że jedynie dwóch pracowników magazynu posiada 
wykształcenie średnie. Pozostali mają ukończone studia wyższe oraz podyplomowe. 
Dyrektor biblioteki jest jednym z pierwszych bibliotekarzy dyplomowanych mianowa-
nych po tzw. reformie Gowina. Referujący bardzo szczegółowo zapoznał uczestników 
konferencji z działaniami biblioteki. Omówił realizację zadań statutowych oraz prowa-
dzonych w nurcie funkcjonowania „biblioteki jako trzeciego miejsca”   Wystąpienie 
zakończyło przedstawienie oryginalnych, własnych projektów takich jak np. „Pamięć 
Bydgoszczan Archiwum Historii Mówionej”.

Aspekt psychologiczny tematu niematerialnych zasobów zawierał referat pt. Profil 
osobowościowy współczesnego bibliotekarza w aspekcie budowania zasobów niemate-
rialnych biblioteki autorstwa mgr Urszuli Franas-Mirowskiej (Biblioteka Uniwersytec-
ka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim). 
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Referentka szukała w nim odpowiedzi na pytanie, czy istnieje odrębna „osobowość” 
bibliotekarza. Omówiła też jakie cechy osobowości mogą wzbogacić kapitał ludzki 
biblioteki. Analizując badania doszła do wniosku, że najbardziej pożądany  bibliote-
karz powinien jednocześnie być wewnętrznie: pewny siebie, stabilny emocjonalnie, 
odporny na stres, a na zewnątrz: komunikatywny, z dobrą prezencją, otwarty na potrze-
by innych.  Prezentując badania przeprowadzone przez Lidię T. Nowak omówiła trzy 
dominujące grupy osobowości charakterystyczne dla bibliotekarzy:

1) ekstrawertyczno-percepcyjny; czujący, uporządkowany, tzw. „adwokat”, kierują-
cy się mottem: „Jak mogę Ci pomóc”, 

2) ekstrawertyczno-introwertyczny; czujący, uporządkowany, tzw. „doradca”, kie-
rujący się mottem: „ Moi przyjaciele to mój świat”, 

3) introwertyczno-percepcyjny; czujący, uporządkowany, tzw. „opiekun”, kierujący 
się mottem: „Zależy mi na Twoim szczęściu”.

Zaskakujący był wniosek końcowy, że biblioteka jest w zasadzie miejscem pracy 
dla ekstrawertyków. Na szczęście prelegentka uspokoiła obecnych, że również dla in-
trowertyków znajdą się w bibliotece odpowiednie stanowiska pracy.

Referat mgr Beaty Starosty (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 
Politechniki Wrocławskiej) pt. Kataloger jako istotny twórca wizerunku biblioteki 
pokazał istotną rolę pracowników opracowujących zbiory w tworzeniu sukcesu fre-
kwencyjnego biblioteki. Okazuje się, że czytelnik  już na etapie korzystania ze strony 
WWW, a zwłaszcza poszukując informacji o dostępności literatury fachowej w zbio-
rach, decyduje, czy skorzysta ze zbiorów biblioteki.  Bardzo ważna rola wobec tego 
przypada katalogującym. Istotna jest zwłaszcza właściwa klasyfikacja tematyczna zbio-
rów. Referująca podkreśliła że dobry katalog OPAC powinien cechować się: komplet-
nością, poprawnością, spójnością, przejrzystością, aktualnością. Idealny katalogujący 
powinien być erudytą, posiadać rozległą wiedzę ogólną oraz biblioteczne umiejętności 
teoretyczne i doświadczenie zawodowe, Bibliotekarz powinien się systematycznie do-
kształcać i najlepiej kilka języków obcych przynajmniej w podstawowym zakresie. 
Największe problemy i wyzwania dla pracowników opracowujących niosą : wdraża-
nie nowych przepisów katalogowania RDA, wprowadzanie do KHW haseł dla nazw 
geograficznych, tworzenie rekordów analitycznych, rezygnacja z transliteracji na rzecz 
języków oryginalnych, budowa deskryptorów BN, Linked DATA.

Ostatni  referat  części pierwszej o barokowym tytule: Kto zajmie się treścią, ten jest 
już zgubiony jako bibliotekarz… wtedy bowiem nigdy nie zdoła wyrobić sobie poglądu 
na całość – o niezwykłym wizerunku bibliotekarza oraz jego roli w kształtowaniu obra-
zu biblioteki na przykładzie wybranych dzieł literackich” dr Anety Jurysty z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego z powodu nieobecności prelegentki nie został wygłoszony.

Część drugą konferencji rozpoczął referat pt.: Tworzenie kultury oceny drogą do no-
woczesnej biblioteki wygłoszony przez mgra Kamila Banaszewskiego i mgr Katarzynę 
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Bartosiak (Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Zielonogórski). Prelegenci przeko-
nywali, że w zmieniającej się rzeczywistości stawianie nacisku na badania i ocenę jako-
ści oraz opieranie na nich zarządzania to jeden ze sposobów na przetrwanie bibliotek. 
Badania sprawdzają wykorzystanie zasobów, ich wydajność, kontrolują skuteczność 
działań, pozwalają na bieżącą korektę i unikanie błędów. Poprzez informację zwrot-
ną wspomagają procesy planowania i podejmowania decyzji, pomagają troszczyć się 
o klientów, poznawać wpływ biblioteki na otoczenie. Wykorzystanie badań sprawia, że 
biblioteki stają się organizacjami uczącymi się. A w kulturze organizacyjnej bibliotek 
pojawiają się: uczenie się metodologii i metodyki prowadzenia badań, mechanizmy 
uczenia się nowych ról i sposobów działania, opieranie funkcjonowania na informa-
cjach płynących z wcześniejszych badań i analiz. Taki model kultury organizacji często 
nazywa się kulturą oceny. Pojęcie to wprowadził w 1999 r. amerykański bibliotekarz 
Amos Lakos. Jakość oceniana jest na trzech płaszczyznach: funkcjonalność czyli jakość 
produktów i procesów informacyjnych, ocena satysfakcji użytkowników, czyli jakość 
usług oraz wpływ biblioteki na otoczenie. Oddziaływanie biblioteki na otoczenie może 
być rozpatrywane w kilku aspektach: dydaktycznym (wpływ na zdolności użytkownika 
do pogłębiania wiedzy, rozwój umiejętności informacyjnych), badawczym (wpływ na 
proces badawczy pracowników naukowych i studentów), wymiany informacji (umie-
jętność funkcjonowania w społeczeństwie, zdobywania i przekazywania informacji), 
kulturalnym (wpływ na rozwój zainteresowań kulturalnych), ekonomicznym (wpływ 
usług i produktów biblioteki na kondycję finansową użytkowników, umiejętność po-
szukiwania pracy, prowadzenie własnych firm), środowiskowym (wpływ na otocze-
nie). Tworzeniu kultury oceny w bibliotece sprzyjają otwartość i zaufanie. Największą 
przeszkodę stanowi zastała kultura organizacyjna. 

Mgr Justyna Buczyńska-Łaba (Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) w referacie pt.: Kultu-
rotwórcza przestrzeń bibliotek naukowych przybliżyła ważną rolę książnic. Współcze-
sne biblioteki naukowe oprócz swojego statutowego funkcjonowania – zabezpieczania 
i upowszechniania działalności naukowej prowadzą również działania kulturotwórcze. 
Biblioteka upowszechnia wyniki badań ludzi nauki nie tylko poprzez udostępnianie ich 
publikacji, ale również, organizując wystawy w gablotach, prelekcje, wykłady. Kluczo-
we zadanie – kreowanie kultury informacyjnej studentów, doktorantów i pracowników 
– biblioteka realizuje poprzez szkolenia. Wewnętrzne dokształcanie kadry obejmuje 
zebrania naukowe dla pracowników biblioteki, dzielenie się wrażeniami, spostrzeże-
niami i wiedzą np. ze szkoleń, publikowanie artykułów, wycieczki zawodowe, wy-
kłady. Biblioteka może stać się lokalnym ośrodkiem kultury, wychowując i edukując 
poprzez sztukę. Organizując wernisaże, wystawy prac, konkursy, spotkania autorskie 
połączone z promocją książki, wieczory artystyczne. Popularyzować dziedzinę, której 
poświęcone jest wydarzenie. Biblioteka musi wychodzić „poza budynek” uczestnicząc 
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w różnego rodzaju warsztatach, imprezach lokalnych, współorganizując wystawy. Po-
winna prowadzić działalność marketingową zewnętrzną i wewnętrzną (plakaty, ulotki, 
ogłoszenia w sieci). 

Mgr Maria Stachnik (Biblioteka Instytutu Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie) i mgr Renata M. Zając (Biblioteka Główna, Uniwersytet Pe-
dagogiczny im. KEN w Krakowie) w wystąpieniu pt.: Rola biblioteki akademickiej 
w indywidualnej strategii upowszechniania badań – bibliografia pracowników, biblio-
teka cyfrowa omówiły formy współpracy biblioteki i środowiska naukowego uczelni. 
Podkreśliły wzrost roli biblioteki jako instytucji współtworzącej POL-on. Pracownicy 
uczelni zobowiązani są dostarczać do biblioteki informacje o swoich publikacjach - 
bibliotekarze obliczają punkty oraz Index Hirscha. Biblioteka współpracuje z instytu-
tami w ramach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej oraz wydawnictwami i redakcjami 
czasopism wydawanych na uczelni. Pomaga umieszczać materiały w Repozytorium 
i tworzy wirtualne wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej np. związane z re-
alizowanymi grantami. Wszystkie te działania podnoszą prestiż biblioteki. Pracownicy 
biblioteki „wychodzą poza budynek” uczestniczą w  zebraniach instytutowych, szko-
ląc i reklamując działalność biblioteki. Biblioteka redaguje bloga, organizuje wystawy, 
wieczory poetyckie, konkursy. Fetowane są Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich, Światowy Dzień Poezji, Dzień Bibliotekarza oraz regionalne rocznice. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się Noce z kulturą narodów, na które zapraszani są przedsta-
wiciele ambasad, restauracji serwujących kuchnie danego narodu, szkół tańca, galerii 
i muzeów. Najnowszym, realizowanym pomysłem jest projekt grywalizacyjny czyli gra 
biblioteczna Wkręceni w bibliotekę. Korzystając z usług biblioteki, pracując, ucząc się, 
czytelnik może poszerzać wiedzę o bibliotece i zbierać punkty w grze. Na zwycięzców 
czekają nagrody. 

Mgr Paulina Bartosik (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), mgr Anna 
Stach-Siegieńczuk (Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy 
Wydziale Elektrycznym, Politechnika Wrocławska) i mgr Maria Kaczmarek-Popław-
ska (Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elek-
troniki, Politechniki Wrocławskiej) w referacie pt.: Nowe formy komunikacji z użyt-
kownikiem na przykładach wybranych stron www bibliotek technicznych przedstawiły 
wyniki badań dotyczących mediów służących komunikacji bibliotek z użytkownikiem. 
Spośród mediów społecznościowych najczęściej wykorzystywane są: Facebook – 16 
placówek, YouTube – 6 placówek. Mniej popularne są: Twitter (biblioteki korzystają 
od 2011 r.), Pinterest (biblioteki korzystają od 2014 r.), Google+ (biblioteki korzystają 
od 2014 r.). Trzy biblioteki prowadzą bloga. Udostępniane są usługi synchroniczne: 
chat – 3 biblioteki, Gadu Gadu – 8 bibliotek. Jednak najbardziej popularne są usługi 
asynchroniczne: e-mail, formularze: Zaproponuj tytuł, Zapytaj bibliotekarza. Sześć 
bibliotek wykorzystuje kanały RSS, trzy biblioteki – podcasty, dziesięć bibliotek pro-
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wadzi szkolenia on-line. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że nowe formy 
komunikacji w najszerszym zakresie  dostępne  są w bibliotekach: Politechniki Wro-
cławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. 

Dr Marcin Hamkało (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) w referacie pt.: Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę „za-
czarował” zebranych opowiadając o powstającym przy Ossolineum we Wrocławiu, 
Muzeum Pana Tadeusza. Misją muzeum będzie kształtowanie wartości ponadczaso-
wych, uczenie myślenia o tradycji i wzmacnianie tożsamości narodowej. Dużym wy-
zwaniem dla jego twórców jest wypracowanie sposobu, by zachęcić młodzież do przyj-
ścia do muzeum zamiast np. na Intel Extreme Masters. Ekspozycja stała będzie miała 
charakter interaktywny i narracyjny. Zwiedzający dosłownie „wejdą” w historie zwią-
zane z Panem Tadeuszem oraz jego autorem poprzez zabytkowe przedmioty, instalacje 
interaktywne, rekonstrukcje, makiety, projekcje wideo i animowane fragmenty tekstu. 
W projekcie uczestniczy kilkuset artystów, działających w różnych sferach kultury 
i sztuki. Zostanie udostępnionych 3000 zdigitalizowanych, interaktywnych obiektów. 
Muzeum będzie też prowadzić działalność edukacyjną, planowane są przedstawienia 
teatralne, koncerty, spotkania, festiwale literackie, konferencje. Otwarcie ma nastąpić 
w kwietniu 2016 r.

Mgr Beata Malentowicz (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu) 
w ciekawej, bardzo dynamicznej prezentacji pt. Narzędziownia Dolnośląskiej Bibliote-
ki Pedagogicznej wsparciem dla nauczycieli udowodniła że edukacja i biblioteki podle-
gają i muszą podlegać dalszym zmianom, ponieważ obecnie mają do czynienia z innym 
odbiorcą. Dzisiejsi uczniowie nie akceptują wyłącznie tradycyjnego sposobu przeka-
zywania wiedzy jaki proponuje szkoła i  nauczyciele. Internet jest ich światem i w nim 
szukają wiedzy. Wikipedia powstała w 2001 r., Facebook w 2004 r. Urodzeni na prze-
łomie wieków nie znają świata bez mediów społecznościowych. Młodzież znakomicie 
odnajduje się w świecie mediów i nowoczesnych technologii. Współczesny nauczyciel 
czy bibliotekarz musi być przewodnikiem multimedialnym, pokazywać uczniowi jak 
pracować w sieci i nie zgubić w gąszczu informacji. Należy prowadzić aktywną eduka-
cję, uczyć przez działanie, wykorzystywać różne narzędzia w celu dotarcia do ucznia, 
aktywizować go i motywować do pracy w zespole. W procesie wspierania ucznia i na-
uczyciela Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna (DBP) wykorzystuje WikiEduLinki, 
Fronter, YouTube, Pinterest, Google+, Twittera, Facebooka, BDPMoodle, serwis Issuu. 
Biblioteka organizuje i prowadzi szkolenia, konferencje, zamieszcza filmy instruktażo-
we, publikacje, materiały szkoleniowe, organizuje konkursy, spotkania itp. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży DBP prowadzi szeroką działalność i jest mocno 
widoczna w internecie. Podsumowując  referująca stwierdziła, że media i narzędzia 
elektroniczne zmieniły bibliotekarski świat. Są proste, wygodne, łatwo dostępne ale 
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pochłaniają zbyt dużo czasu. Tworzą pewnego  rodzaju niewolnictwo narzędziowe, 
któremu musimy się poddać, ale też musimy nim świadomie sterować.

Mgr Aleksandra Nalazek  (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu) 
w wystąpieniu pt.: Kulturalna Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna – działania i ini-
cjatywy podejmowane w Bibliotece poinformowała zebranych o formach działalności 
kulturalnej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Omówiła organizo-
wane wystawy, wernisaże, konkursy oraz spotkania autorskie. Różne formy współpra-
cy m. in. ze studentami Akademii Sztuk Pięknych i domami kultury. 

Konferencję zakończyło wystąpienie przedstawicielki Fundacji Legalna Kultura, 
informujące, czym zajmuje się fundacja i zachęcające do współpracy oraz przestrzega-
nia praw autorskich.

Pełne teksty wystąpień znajdują się w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://
www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=31078&from=latest

Mgr Ewa Grabarska – prezes Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
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Prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mgr Marcin Karwowski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
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Mgr Beata Starosta 
(Centrum Wiedzy i Informacji Naukowej Politechniki Wrocławskiej)

Prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz w otoczeniu członków
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
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Dr inż. Scholastyka Baran Mgr inż. Ewa Bednarska
Olsztyn – UWM

Mgr Przemysław Zieliński

żyCIe I DoRoBeK zeNoBIuSzA MICHAŁA BeDNARSKIeGo 
(1923-2014), olSztyńSKIeGo FtyzjAtRy, HIStoRyKA 

I BIBLIOgRaFa MEDYCYNY

Abstract

The following article documents life and creative work of Zenobiusz Michał Bednarski (1923-2014) 
– phthisiologist, who came from Pińczów but was professionally joined with Olsztyn. He graduated from 
Medical Academy in Gdańsk. For over 30 years he was the head of the ward at The Center for Pulmonary 
Diseases in Olsztyn. He released several academic publications. Apart from the medical speciality, he 
was a notable historian of medicine, continuator of Olsztyn historian doctors’ works: Stanisław Flis and 
Andrzej Skrobacki.

He released valuable works concerning medical studies of Poles at the university in Dorpat (it was 
the subject of his PhD thesis) and colleges in Beirut. He was also an author of two-piece writing’s biblio-
graphy of the Warmia and Mazuria doctors, continous from 1975 to 2000 and biographical dictionary of 
the doctors from the region after 1945. He was an editor-in-chief of the Warmia and Mazuria Regional 
Medical Chamber’s organ – “Doctor’s Bulletin” and the secretary of the academic journal “Polish Annals 
of Medicine”. His scientific acquis exceeded 350 positions.

Streszczenie

Artykuł dokumentuje życie i pracę twórczą Zenobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), lekarza 
ftyzjatry, pochodzącego z Pińczowa, który zawodowo związał się z Olsztynem. Studia ukończył na Aka-
demii Medycznej w Gdańsku. Przez przeszło 30 lat był ordynatorem w Szpitalu Specjalistycznym Ze-
społu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ogłosił kilkanaście publikacji naukowych. Poza specjalnością 

bIoGRAFIE lEkARzy I FARmACEuTÓW
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medyczną był Bednarski wybitnym historykiem medycyny, kontynuatorem prac olsztyńskich lekarzy-hi-
storyków Stanisława Flisa i Andrzeja Skrobackiego. Ogłosił cenne prace dotyczące studiów medycznych 
Polaków na Uniwersytecie w Dorpacie (temat rozprawy doktorskiej) i uczelniach w Bejrucie. Był także 
autorem dwuczęściowej bibliografii piśmiennictwa lekarzy Warmii i Mazur za lata 1975-2000 oraz słow-
nika biograficznego lekarzy regionu po 1945 r., redaktorem naczelnym organu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarskiej „Biuletyn Lekarski” i sekretarzem redakcji pisma naukowego „Rocznik Medyczny”. Jego 
dorobek publikacyjny przekroczył 350 pozycji.

Zenobiusz Michał Bednarski

lata nauki, lata wojny

Zenobiusz Michał Bednarski urodził się 1 stycznia 1923 r. w Pińczowie, w obecnym 
województwie świętokrzyskim, jako najstarsze dziecko Michała i Antoniny z Zieliń-
skich. Wcześnie stracił ojca, zmarłego 4 lutego 1934 r., wieku dojrzałego nie dożyło 
także jego młodsze rodzeństwo – brat Henryk i siostra Marta. Wychowywany przez 
matkę, szkołę powszechną ukończył w Pińczowie, tu także rozpoczął naukę gimna-
zjalną, w szczycącym się wielkimi tradycjami gimnazjum im. Hugona Kołłątaja1, by 
po roku przenieść się do Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. 

1 O dziejach placówki, określanej jako pierwsza nowoczesna szkoła średnia na ziemiach polskich, por. 
Henryk Barycz: Powstanie, wzrost i upadek gimnazjum różnowierczego w Pińczowie (1551-1569). W: 
Pińczów i jego szkoły w dziejach / pod red. Jerzego Wyrozumskiego. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. Prac. 
Hist. 1979 z. 62 s. 69-93
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Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Pozo stając pod opieką stryja Kazimierza, 
urzędnika w Augustowie, do wakacji 1939 r. ukończył trzy klasy gimnazjalne.

Wybuch II wojny światowej zastał go w rodzinnych stronach. Zmuszony przez oku-
pacyjną rzeczywistość do kontynuowania nauki w formie tajnych kompletów, ukończył 
– pod kierunkiem przedwojennych nauczycieli z gimnazjum i liceum pińczowskiego 
– czwartą klasę gimnazjalną. Utrzymywał się z pracy robotnika melioracyjnego w nie-
odległym Podłężu. W lipcu 1943 r., objęty przymusową służbą budowlaną (Baudienst), 
skierowany został do pracy w kamieniołomach marmuru w Rykoszynie, gdzie po kilku 
miesiącach przeżył spalenie obozu przez oddział Armii Krajowej. Ten akt dywersji tyl-
ko na krótko uwolnił Bednarskiego od przymusowych robót, niebawem trafił bowiem 
do jednostki technicznej obsługującej kolejowe szlaki komunikacyjne w promieniu 
około 70 kilometrów od Kielc, w której praca polegała przede wszystkim na wymia-
nie szyn i całych rozjazdów czy montażu linii telefonicznych. Napięcie związane ze 
zbliżaniem się do linii Wisły frontu wykorzystał do ucieczki z obozu pracy w Kielcach 
w lipcu 1944 r., jednak już we wrześniu tegoż roku ponownie został wcielony w szeregi 
robotników przymusowych, pod nadzorem SS Sonderstab Sporrenberg kopiąc rowy 
strzeleckie i przeciwpancerne oraz przygotowując inne umocnienia w okolicach Piń-
czowa. 13 stycznia 1945 r. znalazł się w strefie kontrolowanej przez Armię Czerwoną. 

W latach studiów
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Notatki studenckie Z. Bednarskiego

Powrót do ław szkolnych gimnazjum pińczowskiego, już jako dorosły człowiek, 
łączyć musiał z pracami przy odbudowie zniszczonego w czasie wojny budynku2. Po 
półtora roku nauki w czerwcu 1946 r. zdał egzamin dojrzałości i podjął studia na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku3. Jeszcze po pół wieku wspominał, 
że dobre przygotowanie do studiów zawdzięczał w znacznym stopniu zaangażowaniu 
nauczycieli z tajnych kompletów4, co szczególnie uwydatnił egzamin u wybitnego fi-
zyka prof. Ignacego Adamczewskiego5. Dnia 16 czerwca 1951 r. uzyskał absolutorium, 

2 Zenobiusz Bednarski : Trzy okresy. W: Pińczów i jego szkoły…, dz. cyt. s. 299
3 W latach studiów Bednarskiego w 1950 r. uczelnię przemianowano na Akademię Medyczną
4 Zenobiusz Bednarski : Okupacja: Wspomnienie: Jak procentowała wiedza nabyta podczas okupa-

cji na tajnych kompletach. W: Księga Pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja 
w Pińczowie : wydana z okazji zjazdu wychowanków szkoły dla upamiętnienia 450-lecia gimnazjum 
humanistycznego i 300-lecia kolonii akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego 28-30 września 2001 / 
wydawnictwo przygotowali Andrzej Dziubiński, Jerzy Znojek. Pińczów 2001 s. 43

5 Ignacy Adamczewski (1907-2000), fizyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przed II wojną 
światową rozpoczął pracę naukową. Był więźniem obozu Auschwitz i uczestnikiem tajnego nauczania. 
Od 1945 wykładał fizykę na Politechnice Gdańskiej, gdzie dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Chemii. Był też organizatorem Zakładu Fizyki Akademii Lekarskiej (Medycznej) i wykładowcą Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, pracował na uczelniach zagranicznych. Politechnika Gdańska i Aka-
demia Medyczna nadały mu doktoraty honoris causa. Por.  Pionierzy Politechniki Gdańskiej / kom. red. 
Zygmunt Paszota, Janusz Rachoń, Edmund Wittbrodt. Gdańsk 2005 s. 69
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a 5 kwietnia 1952 r. z rąk dziekana prof. Wiktora Bincera6 odebrał dyplom lekarza. 
Myślał o pozostaniu na Alma Mater i związaniu drogi zawodowej z pracą naukową, 
ale brak oczekiwanej przez władze postawy politycznej – nie wstąpił do partii ani do 
Związku Młodzieży Polskiej – przesądził o odmowie zatrudnienia go w Klinice Cho-
rób Zakaźnych7. Uznania władz, z uwagi na nawiązywanie do tradycji przedwojen-
nych i związki z Kościołem katolickim, nie mogła mu też przynieść przynależność do 
Akademickiego Koła Pińczowian, zrzeszającego studentów z Akademii Medycznej i 
Politechniki Gdańskiej8.

zenobiusz Bednarski – ftyzjatra

Pierwszą placówką, na której Zenobiusz Bednarski pracował jako lekarz, stało się 
Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach, dokąd trafił na mocy nakazu 
pracy 1 lipca 1952 r. Nakaz opiewał na okres trzyletni, do końca czerwca 1955 r., 
ale termin ten nie miał być dotrzymany. W Prabutach zdobył Bednarski pierwsze do-
świadczenia w praktyce przeciwgruźliczej, chociaż nawał obowiązków nie oszczędzał 
mu i innych zadań, np. przyjmowania porodów9. Nieporozumienie z gdańską Wojsko-
wą Komendą Rejonową pozwoliło mu natomiast uniknąć przeszkolenia wojskowego 
w Łodzi10. Na prabuckie półtora roku pracy Zenobiusza Bednarskiego przypadło też 
wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego jesienią 1952 r. i wyjazdy szkole-
niowe do Olsztyna, który niebawem miał się stać jego nowym miejscem zamieszkania. 
Powołując się na zawarty latem 1953 r. związek małżeński z nauczycielką jednego 
z olsztyńskich liceów, wystąpił do miejscowego Wydziału Zdrowia przy Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej o przeniesienie do Olsztyna i po uzyskaniu zgody, 
z początkiem października 1953 r. przeprowadził się do tego miasta. 

Przez pierwsze trzy miesiące zatrudniony był w Ośrodku Zdrowia, mieszczącym się 
w gmachu dawnego ratusza na rynku olsztyńskiego Starego Miasta, obecnie zajmowa-
nym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. 1 stycznia 1954 r. podjął pracę w Cen-
tralnej Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej w Olsztynie pod kierunkiem dr. 
Czesława Zaworskiego11, o co wnioskował w prośbie o zgodę na przeniesienie z Pra-

6 Wiktor Bincer (1902-1982), internista, specjalista chorób zakaźnych, prof. Akademii Medycznej w 
Gdańsku, organizator Kliniki i Katedry Chorób Zakaźnych. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego tej 
uczelni w latach 1951-1953 i prorektorem w latach 1956-1959. Por. Encyklopedia Gdańska / red. nauk. 
Błażej Śliwiński. Gdańsk 2012 s. 88 

7 Zenobiusz Bednarski : Moje życie po nakazie pracy... : Wspomnienia. Rocz. Med. 1996 T. 4 vol. 1 
s. 106

8 Zenobiusz Bednarski: Okupacja dz. cyt. s. 43
9  Zenobiusz Bednarski: Moje życie dz. cyt. s. 114
10 Tamże s. 109-110
11 Czesław Zaworski (1906-1980), ftyzjatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznań-

skiego, po II wojnie światowej naczelnik Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Był 
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Z prof. Marianem Zierskim

but. Z inicjatywy dyrektora Zaworskiego w kwietniu 1954 r. przystąpił do wdrożenia 
szczepień przeciwgruźliczych BCG noworodków metodą śródskórną dwupunktową, 
zastępując szczepienia doustne, a obserwacje z tej akcji przedstawił w publikacji Śród-
skórne szczepienia BCG noworodków metodą dwupunktową („Gruźlica”, 1961, współ-
autorzy: Anna Krzyszkowska, Czesław Zaworski) [5]12. W 1956 r. uzyskał specjaliza-
cję I stopnia, a dwa lata później II stopnia w zakresie ftyzjatrii. 

W 1956 r. przystąpił do zorganizowania Półsanatorium Akademickiego przy Wyż-
szej Szkole Rolniczej w Olsztynie, którego zadaniem była opieka nad studentami i pra-
cownikami uczelni dotkniętymi gruźlicą. Był lekarzem i zarazem kierownikiem tej 
placówki od 31 października 1956 r. do końca 1965 r.13 

Od 25 lipca 1957 r. pełnił obowiązki ordynatora, a 1 stycznia 1959 r. został or-
dynatorem II Oddziału w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Olsztynie 
(w 1970 r. przemianowanym na Szpital Specjalistyczny Zespołu Gruźlicy i Chorób 
Płuc). Pracował na tym stanowisku do przejścia na emeryturę, będąc jednocześnie 

wieloletnim dyrektorem Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej i kierownikiem Poradni 
Chorób Płuc w Obwodowej Przychodni Lekarskiej w Olsztynie, wykładowcą olsztyńskiej Państwowej 
Szkoły Pielęgniarskiej. Ogłosił 10 prac z zakresu walki z gruźlicą. Por. Andrzej Skrobacki: Album lekarzy-
pionierów Okręgu Mazurskiego  1945-1946 : Materiały biograficzne. Olsztyn 1980 s. 157-158; Zenobiusz 
Bednarski : Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995: Słownik biograficzny. Rocz. Med. 1997 T. 5 vol. 1 s. 
192

12 Liczba w nawiasach kwadratowych odsyła do bibliografii dorobku Zenobiusza Bednarskiego
13 Zenobiusz Bednarski : Półsanatorium Akademickie przy Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie 

w latach 1956-1965. Biul. Nauk. ART 1990 nr 2 s. 93-94
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(w latach 1961-1969) kierownikiem działu rehabilitacji Wojewódzkiej Przychodni 
Przeciwgruźliczej w Olsztynie. Kierował też (do końca 1960 r.) szczepieniami BCG 
w sanatorium. Był powoływany na biegłego Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gdyni, a od 1960 r., po utworzeniu struktur regionalnych, Okręgowego Sądu 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Obserwując udoskonalenia i nowości w świecie medycznym, Bednarski wprowa-
dzał je także w olsztyńskiej placówce. W 1957 r. zainicjował badania bronchoskopo-
we14, a w 1970 r. cienkoigłową biopsję płuc. 1 kwietnia 1977 r. po raz pierwszy wyko-
nano odciski z wycinków oskrzelowych i przeprowadzono ich badania cytologiczne. 
Rozszerzyło to wachlarz możliwości diagnostycznych chorób płuc, zwłaszcza chorób 
nowotworowych. W latach 1974-1984 pełnił Bednarski funkcję koordynatora badań 
nad metodami leczenia nowo wykrytej gruźlicy płuc w województwie olsztyńskim. 
Jednocześnie bezpośrednio współpracował z wiodącymi ośrodkami w kraju: od lutego 
1972 r. z zespołem prof. Mariana Zierskiego15 z II Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc Insty-
tutu Gruźlicy, Ośrodek Badań w Łodzi, od 1979 r. z Zespołem Naukowo-Badawczym 
ds. Chemioterapii Gruźlicy, od 1970 r. z zespołami kierowanymi przez prof. Stanisła-
wa Mlekodaja16 kolejno w Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinika Chirurgii Klatki 
Piersiowej) i Instytucie Gruźlicy w Warszawie (Klinika Chirurgiczna) – w zakresie 
chirurgicznego leczenia chorób płuc i nowotworów oskrzeli. Współpraca miała cha-
rakter międzynarodowy, w badaniach uczestniczyli także lekarze amerykańscy, m.in. 
z Centre of Disease Control (Tuberculosis Division) w Atlancie (Georgia)17.

14 Tenże: Badania bronchoskopowe w Olsztyńskiem. Biul. Lek. 1991 R. 2 nr 9 s. 3-5
15 Marian Zierski (1906-1998), ftyzjatra, absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze (dyplom nostry-

fikował na Uniwersytecie Lwowskim), uczestnik powstania warszawskiego, kierownik wielu placówek 
zajmujących się leczeniem gruźlicy. Po 1945 r. pracował w Łodzi, był m.in. kierownikiem Centralnej 
Poradni Przeciwgruźliczej. W 1961 r. otrzymał tytuł profesora. Autor około 300 prac naukowych, w tym 
podręczników i monografii, odebrał doktoraty honoris causa kilku uczelni zagranicznych. Zenobiusz Bed-
narski poświęcił mu wspomnienie pośmiertne Profesor Marian Zierski – twórca nowoczesnej chemiote-
rapii gruźlicy – nie żyje w „Biuletynie Lekarskim” [254]. Por. Magdalena Włodarczyk: Marian Zierski 
(1906-1998) – polski ftyzjatra o światowej renomie, Pol. Arch. Med. Wewn. 2008 nr 3 s. 164-166

16 Stanisław Mlekodaj (ur. 1927), chirurg. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Był dyrektorem Sanatorium Torakochirurgicznego im. A. Sokołowskiego w Zakopanem i dyrektorem 
Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Prabutach. Współpraca z Zenobiuszem Bednarskim 
stanowiła kontynuację pracy obu lekarzy w Olsztynie, gdzie do 1970 r. S. Mlekodaj był konsultantem 
w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej. Od 1976 r. profesor, był dyrektorem Instytutu Chirurgii 
i kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dyrektorem In-
stytutu Gruźlicy w Warszawie. Por. Bednarski: Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995 dz. cyt. s. 109; Kto jest 
kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny / red. zespół Lidia Becela i in. Warszawa 1987 s. 445

17 Marian Zierski, Eugenia Bek: Działania uboczne różnych skojarzeń rifampicyny i hydrazydu z etam-
butolem lub steptomycyną i pyrazinamidem w krótkotrwałej chemioterapii nowowykrytej gruźlicy płuc. 
Pneumonol. Pol. 1980 R. 48 nr 7 s. 469; Porównawcze kontrolowane badania kliniczne leczenia nowo 
wykrytej gruźlicy płuc różnymi skojarzeniami leków przeciwprątkowych podstawowych łącznie z etam-
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Zenobiusz Bednarski przy pracy

Publikacje na tematy medyczne przedstawiał Bednarski od połowy lat 50-tych18. 
Początkowo były to krótkie notatki i spostrzeżenia z pracy, zamieszczane w lokalnym 
dzienniku „Głos Olsztyński” [1, 2]19. Regularnie prace o charakterze kazuistycznym 
ogłaszał od schyłku lat 60-tych, korzystając z łamów „Pneumonologii Polskiej” (póź-
niej „Pneumonologii i Alergologii Polskiej”), „Wiadomości Lekarskich”, „Polskiego 
Tygodnika Lekarskiego”, „Gruźlicy” i innych periodyków. Wiele z artykułów dotyczy-
ło efektów wspomnianej wspópracy z zespołami prof. Zierskiego i Mlekodaja, część 
dotyczyła obserwacji własnych. Bednarski pisał m.in. o odmie samorodnej [3, 6, 7, 16, 
17, 24, 37, 48, 52, 66], odmie śródpiersia [8, 10], nowotworach płuc i oskrzeli [25, 33, 
43, 52, 59, 80, 96, 141, 164], zapaleniu płuc [13, 24, 35, 37, 76, 98, 151]. Publikacje 
były dostrzegane w środowisku medycznym, autorowi przyznano m.in. we wrześniu 

butolem, metodą ciągłą i przerywaną. Gruźlica 1975 R. 43 nr 12 s. 1043
18 We wspomnieniach z okresu prabuckiego Bednarski pisał, że w 1953 r. zamierzał przedstawić w cza-

sopiśmie lekarskim lub na posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przypadek czer-
niaka złośliwego wątroby, będącego następstwem przerzutu z usuniętej operacyjnie gałki ocznej, ale pozo-
stawiona do recenzji w Olsztynie praca zaginęła. Bednarski: Moje życie dz. cyt. s. 115-116

19 W 1955 r. ukazał się ponadto wywiad z Zenobiuszem Bednarskim w „Życiu Olsztyńskim”. Por. Po-
ważne osiągnięcia służby zdrowia w zakresie zwalczania gruźlicy. Wywiad „Życia” z dr. Z. Bednarskim. 
Życie Olszt. 1955 nr 298 s. 4
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1977 r. wyróżnienie olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za 
pracę Zapalenie płuc wywołane przez pałeczki Klebsiella pneumoniae powikłane wy-
siękowym zapaleniem osierdzia („Pneumonologia Polska”, 1976)20 [27], a we wrześniu 
1991 r. pozakonkursową nagrodę (również od oddziału Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego) za pracę Ciała obce w drzewie tchawiczo-oskrzelowym ludzi dorosłych („Wia-
domości Lekarskie”, 1989) [107].

Obserwacje kazuistyczne przedstawiał też Bednarski na sympozjach lekarskich, np. 
we Wrocławiu w 1978 r. [34]. Uważnie studiując bieżące piśmiennictwo medyczne, 
wielokrotnie zabierał głos w formie polemiki lub komentarza w publikowanej kore-
spondencji do redakcji [64, 89, 103, 113]. Ogłaszał także recenzje i streszczenia publi-
kacji naukowych polskich i zagranicznych [90, 106, 174-179, 203, 308-311].

27 czerwca 1991 r. przeszedł na emeryturę, ale przez kolejne pięć lat pozostawał 
jeszcze aktywny zawodowo, służąc pacjentom i wspomagając młodszych lekarzy 
w wymiarze połowy etatu. 

Badania nad studiami medycznymi Polaków w Dorpacie

Niezależnie od podstawowej specjalizacji, Zenobiusz Bednarski rozwijał z czasem 
coraz większe zainteresowania historią medycyny. Ośrodek olsztyński, mimo stosun-
kowo krótkich tradycji, bo sięgających w zasadzie jedynie okresu powojennego, mógł 
się w tej dziedzinie pochwalić wartościowymi osiągnięciami, a jego wiodącymi posta-
ciami byli dwaj lekarze. Dr Stanisław Flis21, zasłużony organizator lecznictwa w Olsz-
tynie po 1945 r., z powodzeniem prowadził badania historyczne, szczególnie interesując się 
lekarską aktywnością Mikołaja Kopernika. Z kolei dr Andrzej Skrobacki22, który rozprawę 
doktorską poświęcił Polakom studiującym medycynę na królewieckiej Albertynie, w 1973 
r. przewodniczył fromborsko-olsztyńskiemu Kopernikowskiemu Sympozjum Lekarskie-
mu, którego pokłosiem stało się utworzenie oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Me-
dycyny w Olsztynie. 

20 Nagrody naukowe dla olsztyńskich lekarzy. Gaz. Olszt. 1977 nr 198 s. 3
21 Stanisław Flis (1902-1976), lekarz internista, historyk medycyny. Absolwent Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego (1928), w czasie wojny lekarz Armii Krajowej, w marcu 1945 r. był jednym 
z pierwszych polskich lekarzy w Olsztynie. W latach 1945-1969 był dyrektorem Szpitala Kolejowego 
PKP w Olsztynie. Ogłosił szereg prac historycznych, m.in. dotyczących działalności lekarskiej Kopernika 
oraz dżumy na Warmii i Mazurach w pierwszej dekadzie XVIII wieku. Por. Skrobacki: Album lekarzy-
pionierów dz. cyt. s. 54-59

22 Andrzej Skrobacki (1928-1992), lekarz analityk, historyk medycyny. Ukończył Akademię Medyczną 
w Poznaniu, pracował w Gliwicach, Przemyślu i Olsztynie, gdzie m.in. kierował laboratorium analitycz-
nym Polikliniki. Doktoryzował się z historii medycyny, był autorem prac o studiach medycznych Polaków 
w Królewcu oraz słownika biograficznego pierwszych lekarzy polskich na Warmii i Mazurach w okresie 
powojennym. Otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. 
Por. Zenobiusz Bednarski : Skrobacki Andrzej Jan (1928-1992). Pol. Słow. Biogr. 1998 T. 38/3 z. 158 
s. 383-385 
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Publikacje Z. Bednarskiego o studiach Polaków w Dorpacie

Historia medycyny stała się także przedmiotem głębokiego zainteresowania Zenobiusza 
Bednarskiego. Był on w gronie ośmiu osób, uczestniczących w inauguracyjnym spotkaniu 
olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny 23 listopada 1973 r.23 
W dorobku autorskim pasje historyczne Bednarskiego uwidaczniają się szczególnie od po-
czątku lat 80-tych, ale tematyką tą zajmował się już wcześniej. W ramach przygotowywa-
nej rozprawy doktorskiej podjął rozległe badania historyczne i szczególnie biograficzne nad 
polskimi studentami medycyny, kształcącymi się w XIX wieku na Uniwersytecie w Dorpa-
cie (obecnie Tartu, Estonia) – uczelni popularnej, cieszącej się opinią najbardziej liberalnej 
w carskiej Rosji, gdzie z uwagi na inflanckie tradycje językiem wykładowym pozostawał 
niemiecki24. Przystępując do prac nad rozprawą, Bednarski nie mógł liczyć na swobodny 
dostęp do źródeł, pozostających w granicach radzieckiego miasta zamkniętego dla cudzo-
ziemców, a korespondencja z Uniwersytetem w Tartu okazała się prawie niemożliwa. Po-
zostawała zatem przede wszystkim literatura źródłowa, w tym fundamentalne opracowanie 

23 Andrzej Skrobacki : Działalność olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny 
w latach 1973-1978. Komun. Maz.-Warm. 1979 nr 1 s. 129

24 Studentem medycyny na Uniwersytecie w Dorpacie był także wybitny rosyjski leksykograf Władimir 
Iwanowicz Dal (1801-1872), któremu Bednarski poświęcił swój pierwszy w dorobku artykuł biograficzny, 
opublikowany w 1972 r. w „Wiadomościach Lekarskich” [19]
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Hasselblatta i Otto25, oraz obszerna kwerenda dotycząca poszczególnych osób. W efekcie 
autor zgromadził i przedstawił w pracy kilkaset mniej lub bardziej obszernych życiorysów 
ówczesnych studentów (nie tylko absolwentów), wśród których byli m.in. Tytus Chału-
biński (1820-1889), profesor Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, odkrywca 
uzdrowiskowych walorów Zakopanego (student medycyny w Dorpacie w 1843 r.), Bene-
dykt Dybowski (1833-1930), przyrodnik, zesłaniec i podróżnik po Syberii (student w Do-
rpacie w latach 1853-1857 i ponownie 1861-1862), Stanisław Janikowski (1833-1881), 
współtwórca polskiej medycyny sądowej, profesor w Krakowie, członek Akademii Umie-
jętności (student w Dorpacie w latach 1851-1857, doktorat w 1858), Bolesław Limanowski 
(1835-1935), historyk, socjolog, publicysta, działacz polityczny (student w Dorpacie w la-
tach 1858-1860) czy Ludwik Natanson (1821-1896), prezes Warszawskiego Towarzystwa 
Lekarskiego (student w Dorpacie w latach 1840-1843). Był to znaczący wkład w badania 
nad losami polskich studentów w latach zaborów.

Opiekę promotorską nad przewodem doktorskim Zenobiusza Bednarskiego, otwartym 
na Akademii Medycznej w Gdańsku, sprawował prof. dr med. fil. Tadeusz Bilikiewicz26, 
a recenzentami byli doc. Eugeniusz Sieńkowski27 i doc. Marian Pelczar28. Rozprawa 
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889 na 
stopień doktora nauk medycznych została przyjęta 15 lipca 1975 r. Marian Pelczar 
w recenzji postulował możliwie szybkie ogłoszenie pracy drukiem29, co zostało jed-
nak zrealizowane dopiero po ponad ćwierćwieczu, w 2002 r., nakładem Ośrodka Ba-
dań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W okresie między obroną 
a publikacją, wykorzystując też całkowitą zmianę warsztatu pracy i inne możliwości 
(dostęp do Internetu, najnowsze publikacje, uzyskanie przez Estonię niepodległości 

25 Arnold Hasselblat t , Gustaw Otto: Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat 
1889

26 Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980), wybitny psychiatra, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, 
członek PAU, redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”. Zajmował się także historią nauki, organizował na 
uczelni gdańskiej Katedrę i Zakład Historii i Filozofii Medycyny, redagował „Archiwum Historii Medy-
cyny”. Por. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / pod red. Stanisława Gierszewskiego. T. 1. 
Gdańsk 1992 s. 110-112

27 Eugeniusz Sieńkowski (1924-1997), chirurg, historyk chirurgii, prof. Akademii Medycznej w Gdań-
sku, był kierownikiem Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Z recenzowanym łączyła go pewna 
zbieżność losów: pochodził z okolic Augustowa, gdzie przed wojną kształcił się Bednarski, był też jego 
młodszym kolegą z uczelni (studia na Akademii Lekarskiej, potem w Medycznej w Gdańsku w latach 
1948-1953). Por. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / pod red. Zbigniewa Nowak. Suple-
ment [I]. Gdańsk 1998 s. 280-281; Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2 z. 3 / 
red. i oprac. Bożena Urbanek. Warszawa 2000 s. 82-84

28 Marian Pelczar (1905-1983), historyk, wieloletni dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN, wykładowca 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (późniejszy Uniwersytet Gdański). Por. Słownik pracowników 
książki polskiej / pod red. Hanny Tadeusiewicz. Suplement III. Warszawa 2010 s. 218-220

29 Zenobiusz Bednarski : Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-
1889. Olsztyn 2002 s. 7 (Przedmowa)
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i otwarcie na współpracę), autor uzupełnił pracę o kolejne dane, w tym tytuły dyserta-
cji Polaków, które nie znalazły się nawet w Polskiej bibliografii lekarskiej XIX wieku 
Stanisława Konopki. Rozszerzył także rozdział poświęcony historii uczelni. 

Już w czasie prac nad doktoratem Bednarski dostrzegał, że badania nad studiami 
medycznymi Polaków w Dorpacie warte są kontynuacji również w wymiarze chronolo-
gicznym. Postępująca w ostatnich latach XIX wieku rusyfikacja uczelni dorpackiej (po 
zmianie nazwy miasta w 1893 r. – jurjewskiej) nie przerwała licznej tam obecności pol-
skich studentów. Podobnie działo się w okresie międzywojennym po uzyskaniu przez 
Estonię niepodległości. Efektem współpracy z historykami estońskimi, szczególnie dr. 
Reinem Talimaa i dr Tatianą Schor, z którymi Bednarski prowadził korespondencję 
i od których uzyskiwał kopie niezbędnych dokumentów30, a także dotarcia do nowej 
estońskiej literatury przedmiotu (przede wszystkim trzytomowego albumu studentów 
Uniwersytetu w Tartu, zawierającego pełne spisy immatrykulowanych31), stała się pu-
blikacja Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 
1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w latach 1919-1940, którą w 2005 
r. wydał olsztyński Ośrodek Badań Naukowych. W części historycznej przedstawione 
zostały dzieje Wydziału Lekarskiego uczelni w latach 1802-1918, druga część stano-
wiła słownik biograficzny polskich studentów medycyny w Dorpacie (Jurjewie, Tartu) 
z lat 1889-1940, zawierający 655 nazwisk. Podobnie jak w pracy obejmującej okres 
wcześniejszy, nie brakowało w opracowaniu sylwetek wybitnych, znanych lekarzy, jak 
Polikarp Brudziński (1874-1917), pediatra, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Cze-
sław Czarnowski (1883-1983), otolaryngolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego; 
Franciszek Czubalski (1885-1965), farmakolog, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 
a potem Akademii Medycznej w Warszawie; Stanisław Gurbski (1871-1940), lekarz 
wojskowy, generał; Józef Hornowski (1872-1923), patolog, profesor Uniwersytetu 
Jana Kazimierza i Uniwersytetu Warszawskiego; Stanisław Kapuściński (1890-1952), 
dermatolog, profesor Akademii Medycznej w Łodzi; Stefan Różycki (1885-1953), ana-
tom, profesor Uniwersytetu Poznańskiego; Marian Stefanowski (1897-1979), chirurg, 
rektor Akademii Medycznej w Łodzi.

Na dorobek Zenobiusza Bednarskiego, dotyczący związków Polaków z Dorpatem, 
składają się także mniejsze prace: Egzamin wstępny w Dorpacie przed 120 laty na 
podstawie listów Stanisława Janikowskiego („Polski Tygodnik Lekarski”, 1972) [14], 
Historia powstania, sylwetki założycieli i członkowie zarządu Towarzystwa byłych Wy-
chowanków Cesarskiego Uniwersytetu Juriewskiego (dawnego Dorpackiego) w War-
szawie („Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 1987) [93], Rola Uniwersytetu 

30 Tenże: Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 
i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w latach 1919-1940. Olsztyn 2005 s. 9-10 (Słowo wstępne)

31 Tartu Ülikkoli Üliõpilaskonna Teatmik Album Academicum Universitatis Tartuensis / pod red. R[i-
charda] Kleisa. T. 1-3. Tartu 1986-1988
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Dorpackiego w kształceniu polskiej inteligencji („Biuletyn Lekarski”, 1998) [256], Jak 
wychowankowie Uniwersytetu Dorpackiego uczcili jubileusz 500-lecia refundacji Aka-
demii Krakowskiej (z Hanną Bednarską, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 
2000) [270], Rozprawy obronione w Dorpacie na stopnie doktora medycyny w księgo-
zbiorze Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie (z Reinem Talimaa, „Archiwum 
Historii i Filozofii Medycyny”, 2008) [343]. Szereg artykułów biograficznych poświę-
cił autor poszczególnym absolwentom, np. Bolesławowi Hermanowi Fudakowskiemu 
(1834-1878), docentowi fizjologii na Uniwersytecie Warszawskim [82] czy Witoldowi 
Jodko-Narkiewiczowi (1834-1898), ordynatorowi Instytutu Oftalmicznego w Warsza-
wie [84]. W latach 1994-1997 w „Biuletynie Lekarskim” publikował Bednarski cykl 
Sylwetki dorpatczyków32. 

Wszystkie te prace zapewniły Bednarskiemu miejsce także w historii estońskiej 
nauki, co zostało potwierdzone hasłem w słowniku biograficznym uczonych (Eesti Te-
aduse Biograafiline Leksikon, tom I: A-Ki, Tallin 2000)33. Autorem biogramu Z. Bed-
narskiego w tym leksykonie był wspomniany już jego wieloletni współpracownik, es-
toński lekarz dr Rein Talimaa, do 1996 r. zatrudniony w Pracowni Patologii Oddychania 
Centrum Pulmonologii i Ftyzjatrii w Wilnie, badacz historii medycyny estońskiej. Obaj 
lekarze-historycy korespondowali ze sobą od 1996 r.34

Sam Bednarski podkreślał, że jego opublikowana dysertacja doktorska trafiła także 
do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych i zapewne tą drogą stała się przedmio-
tem zainteresowania Genealogical Society of Utah. W grudniu 2005 r. towarzystwo to 
zwróciło się do autora z prośbą o zgodę na wykorzystanie książki w celach naukowych, 
uzyskując odpowiednie oświadczenie Bednarskiego w styczniu 2006 r.35

Dokumentalista olsztyńskiej medycyny

Doceniając znaczenie dokumentowania dorobku swoich kolegów po fachu, Zeno-
biusz Bednarski podjął się kontynuowania prac bibliograficznych Andrzeja Skrobac-
kiego, który z okazji V Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur w 1975 r. w opracowaniu 
zbiorowym Aktualne problemy zdrowotne ludności województwa olsztyńskiego ogłosił 
Bibliografię prac lekarzy Warmii i Mazur za lata 1945-1974. Inicjatywę opracowania 
bibliografii zgłosił Bednarski na początku lat 90-tych w podobnych okolicznościach – 
w związku ze zbliżającym się VIII Zjazdem Naukowym Lekarzy regionu. W oparciu 
o wykazy piśmiennictwa, nadsyłane przez zainteresowanych autorów, przewodniczą-

32 W bibliografii pozycje: [182-187, 211-215, 227-230, 241-245]
33 Zenobiusz Bednarski : Lekarze Warmii i Mazur 1945-2003: Słownik biograficzny: Supl. Rocz. Med. 

2004 T. 12 Vol. 1 s. 13
34 Tenże: W dalekiej Estonii … Biul. Lek. 2003 R. 14 nr 74 s. 29-30
35 Tenże: Lekarze Warmii i Mazur 1945-2007: Słownik biograficzny: Supl. Rocz. Med. 2007 T. 14 Vol. 

1 s. 92
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cych towarzystw naukowych, a także szpitale, wykorzystując materiały olsztyńskiego 
oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej i wreszcie prowadząc własną kwerendę cza-
sopiśmienną, zgromadził dokumentację dorobku publikacyjnego 322 autorów. Opra-
cowanie bibliograficzne za lata 1975-1992 ogłoszone zostało na łamach periodyku 
naukowego olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Okręgowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej „Rocznik Medyczny”36. Podsumowując swoje 
prace, autor przyznał się do prawdopodobnej niekompletności, wynikającej ze słabego 
odzewu lekarzy na proponowaną ankietę bibliograficzną. Wskazał także na zaobserwo-
waną różnicę w stosunku do bibliografii Skrobackiego: znaczący wzrost liczby publi-
kacji współautorskich37.

Od początku Bednarski był świadomy potrzeby kontynuacji pracy nad bibliogra-
fią. Drobne uzupełnienia ogłaszał w „Roczniku Medycznym” trzykrotnie (1995 [193], 
1996 [216], 1998 [258]), wreszcie, uznając koniec stulecia za dobrą cezurę czasową 
opracowania, w 2000 r. ponownie przedstawił w „Biuletynie Lekarskim” ankietę bi-
bliograficzną z prośbą o wypełnienie. Podobnie jak przy pierwszym podejściu, odzew 
środowiska nie spełnił oczekiwań autora, który zmuszony został do pogłębionych kwe-
rend własnych, z dużym ryzykiem przeoczeń. Ostatecznie bibliografię za lata 1993-
2000 ogłosił Bednarski w 2003 r.38, wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Wspólnie 
zatem z opracowaniem Skrobackiego, bibliografie Bednarskiego dokumentują niemal 
całość dorobku piśmienniczego lekarzy olsztyńskich w XX wieku po włączeniu War-
mii i Mazur do Polski.

Kolejnym zadaniem dokumentacyjnym, jakie wyznaczył sobie Zenobiusz Bednar-
ski, stało się opracowanie słownika biograficznego lekarzy Warmii i Mazur lat powo-
jennych39. Także w tej dziedzinie podwaliny położył już wcześniej Andrzej Skrobacki, 
autor pracy Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946. Materiały bio-
graficzne (Olsztyn 1980)40. Zauważyć należy, że w latach 90-tych XX wieku, kiedy 
prace te Bednarski inicjował, słowniki biograficzne lekarzy ukazujące się dotychczas 
miały raczej charakter ogólny, względnie według specjalności lub chronologii41, cho-

36 Tenże: Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur za lata 1975-1992. Rocz. Med. 1994 T. 2 vol. 1 s. 
9-76 [168]

37 Tamże s. 5-6 (Przedmowa)
38 Zenobiusz Bednarski : Bibliografia prac lekarzy Warmii i Mazur za lata 1993-2000. Rocz. Med. 2003 

T. 11 Vol. 1 s. 3-72 [315]
39 Postulat opracowania słownika biograficznego lekarzy i farmaceutów, związanych z polską historią 

Warmii i Mazur, stawiano już w czasie zakładania oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny 
w Olsztynie w 1973 r. Miało to być jednak w założeniach dzieło obejmujące większy zasięg czasowy, 
z czasami Kopernika włącznie (Skrobacki: Działalność olsztyńskiego oddziału, dz. cyt. s. 129)

40 Bednarski recenzował tę publikację w 1981 r. w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” [53]
41 Przykładem słownika ogólnego może być fundamentalna praca biograficzno-bibliograficzna Stani-

sława Kośmińskiego Słownik lekarzów polskich… (Warszawa 1888), czy współczesny informator bio-
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Słowniki lekarzy Warmii i Mazur autorstwa Z. Bednarskiego

ciaż ukazywały się już także opracowania regionalne42. Można było zatem częściowo 
korzystać z doświadczeń innych, a także własnych, bowiem decydując się na umiesz-
czanie również biogramów osób żyjących, wykorzystał Bednarski sprawdzoną już 
przy bibliografii metodę ankiety, tym razem biograficznej. Propozycję opracowania 
słownika przedstawił 16 kwietnia 1994 r. na zjeździe samorządu lekarskiego, a po uzy-
skaniu akceptacji Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej opublikował sto-
sowną ankietę biograficzną w „Biuletynie Lekarskim”. Liczba uzyskanych odpowiedzi 
nie satysfakcjonowała autora, wpłynęło bowiem – mimo kilkakrotnie ponawianych 

graficzny Kto jest kim w polskiej medycynie? (red. zespół Lidia Becela i inni, Warszawa 1987). Słowniki 
lekarzy obejmujące wszystkie specjalności i cały kraj, ale w ograniczeniu czasowym, opracowywali m.in. 
Piotr Szarejko (Słownik lekarzy polskich XIX wieku, 6 tomów w latach 1991-2001) i Jan Bohdan Gliński 
(Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar II wojny światowej, dotychczas 5 tomów od 1997), 
od 1991 Instytut Historii Nauki PAN wydaje Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku 
(dotychczas 11 zeszytów w ramach 3 tomów). Wśród słowników specjalności lekarskich wymienić moż-
na Sylwetki chirurgów polskich (pod red. Józefa Bogusza i Witolda Rudawskiego. Wrocław 1982) oraz 
Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów (pod red. Edwarda Wilkoszewskiego, 2 zeszyty w latach 
1985-1990)

42 Nurt regionalnej biografistyki lekarskiej reprezentowały m.in. następujące publikacje: Roman Talew-
ski, Portrety zakopiańskich lekarzy ze słownikiem biograficznym 1850-1983, Zakopane 1985; Henryk Flor-
kowski, Słownik lekarzy Ziemi Kościańskiej, Kościan 1995; Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, 
wydawany przez Bibliotekę Główną Śląskiej Akademii Medycznej (6 tomów w latach 1993-2007)
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Pierwsze numery „Biuletynu Lekarskiego” i „Rocznika Medycznego

w „Biuletynie” apeli – niespełna pięćset ankiet lekarzy i niespełna sto ankiet lekarzy 
stomatologów. Część ankiet nie została wypełniona w całości. Trudności te nie zraziły 
Bednarskiego, który uzyskany materiał uzupełnił o literaturę przedmiotu oraz źródła 
archiwalne szpitali i samorządu lekarskiego. Pierwszy efekt pracy ukazał się w 1997 
r. jako wolumin „Rocznika Medycznego”, obejmując zakres lat 1945-1995. Hasła, 
w łącznej liczbie 1367, obejmowały przede wszystkim dane osobowe, przebieg pracy 
zawodowej, działalność społeczną, aktywność pozazawodową, dane rodzinne i biblio-
grafię; z uwagi na małą liczbę nadesłanych zdjęć, zrezygnowano z dodawania ich do 
biogramów. W odrębnych częściach zaprezentowano sylwetki lekarzy i lekarzy stoma-
tologii, co było konsekwentnie kontynuowane w kolejnych uzupełnieniach słownika.

Odzew środowiska lekarskiego przyszedł szybko i zachęcił autora do dalszej pracy. 
Już w grudniu 1997 r. ogłoszono w „Biuletynie Lekarskim” apel o nadsyłanie ankiet, 
skierowany do tych lekarzy, których nazwiska nie znalazły się w pierwszej wersji słow-
nika. Drugi tom, zawierający przeszło sześćset nowych nazwisk, a także uzupełnienia 
życiorysów wcześniej opublikowanych (np. nowe publikacje, zmiany miejsca zatrud-
nienia, zgony), ukazał się w 2000 r.43 Mniej obszerne suplementy do słownika ogłaszał 
Bednarski jeszcze dwukrotnie – w 2004 r. (nieco ponad dwieście nowych życiorysów) 
[327] i w 2007 r. (niespełna trzydzieści nowych życiorysów) [339].

43 Tenże: Lekarze Warmii i Mazur 1945-1999: Słownik biograficzny. Rocz. Med. 2000 T. 8 Vol. 1 s. 
3-146 [273]
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Ze współpracownikami z redakcji „Biuletynu Lekarskiego

W 1992 r. przejął Zenobiusz Bednarski obowiązki redaktora naczelnego organu 
Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej – „Biuletynu Lekarskiego”. To 
młode, bo zaledwie z dwuletnią historią pismo zaczęło się ukazywać w marcu 1990 
r., początkowo jako kwartalnik. Pierwszy numer, o objętości 8 stron i w nakładzie 500 
egzemplarzy z powielacza, przygotował dr Władysław Lipecki. Redakcję przejął z ko-
lei dr Andrzej Skrobacki i wydał dziewięć numerów „Biuletynu”; Bednarski został 
redaktorem po śmierci Skrobackiego w lutym 1992 r., po roku przekształcając pismo 
w dwumiesięcznik. Na łamach publikowano artykuły o tematyce medycznej, komuni-
katy i zarządzenia władz, kronikę Rady Lekarskiej, omówienia nowości książkowych, 
informacje. Było też miejsce na dział historyczny i aktualny felieton44.

Bednarski wywarł znaczący wpływ na formułę czasopisma. To on właśnie zapeł-
niał zazwyczaj dział historyczny, zamieszczał felietony, pisał recenzje. Regularnie 
zamieszczał też biogramy lekarzy oraz odnotowywał ważne wydarzenia, np. zjazdy 
lekarzy [252, 274]. W felietonach odnosił się do różnych tematów, np. etyki zawo-
dowej. Wiele z materiałów sygnował inicjałami zb. Kończąc swoją działalność w re-
dakcji „Biuletynu”, został uroczyście pożegnany w dniu 6 kwietnia 2002 roku, przez 
dr. Leszka Dudzińskiego i dr. Władysława Lipeckiego na zjeździe lekarzy Okręgowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

44 Tenże: Jak zrodził się i okrzepł Biuletyn Lekarski. Biul. Lek. 1993 R. 4 nr 19 s. 8-9
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W 1993 r. przyczynił się do założenia czasopisma o charakterze naukowym, wspo-
mnianego już „Rocznika Medycznego”, od początku pełniąc funkcję sekretarza redak-
cji. Pozostawał w redakcji do 2007 r. i przygotował do tego czasu czternaście tomów45. 
„Rocznik” prezentował prace kliniczne, poglądowe, a także z zakresu historii medycy-
ny. Zenobiusz Bednarski zamieścił w nim nie tylko bibliografię i słownik biograficzny 
lekarzy Warmii i Mazur (które – poza ostatnim suplementem słownika – zajmowały 
całość woluminów), opracowywał także kronikę bieżących wydarzeń ważnych dla lo-
kalnego środowiska lekarskiego; kronika autorstwa Bednarskiego ukazywała się w la-
tach 1995-2007, pierwszym rokiem wydarzeń objętym dokumentacją był 1993 [200], 
a ostatnim – 2006 [338]46. Obowiązki kronikarskie realizował też takimi publikacjami, 
jak np. Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne Oddział w Olsztynie w latach 
1955-1993 (1995) [201]. Ponadto zamieszczał inne artykuły z historii medycyny, m.in. 
Historia sanatorium i poradni dla chorych na gruźlicę w Olsztynie na tle lecznictwa 
przeciwgruźliczego w Prusach Wschodnich (2000) [269], Przyczynek do historii Sana-
torium w Olsztynie (2004) [329], Przytułek parafialny zwany szpitalem w Barczewku 
w powiecie olsztyńskim i w Starym Targu w powiecie sztumskim (2007) [340]. Wracał 
też do biografistyki, poświęcając obszerne opracowania pionierowi powojennej chi-
rurgii olsztyńskiej Janowi Janowiczowi (1893-1964) [324, 334], o którym pisał już 
zresztą wcześniej jako o dorpatczyku (nota biograficzna Janowicza weszła oczywi-
ście także do słownika lekarzy Warmii i Mazur), zasłużonemu dla walki z epidemiami 
w Olsztynie w latach powojennych lekarzowi i instruktorowi harcerskiemu Konradowi 
Zembrzuskiemu (1915-1986) [347], wybitnemu olsztyńskiemu historykowi medycyny 
i farmacji Władysławowi Szczepańskiemu (1922-2009) [354]. Znalazł się w tym nur-
cie referat poświęcony lekarskiej działalności Mikołaja Kopernika (1473-1543) [199], 
wygłoszony na Sesji Kopernikańskiej w Olsztynie i Fromborku w maju 1993 r. i opu-
blikowany w „Roczniku” dwa lata później.

Dodać należy, że nazwisko Zenobiusza Bednarskiego jako autora figurowało 
w „Roczniku Medycznym” nie tylko w dziale historii medycyny lub bieżącej kronice, 
ogłosił bowiem w tym czasopiśmie także kilka prac kazuistycznych (Nawracające za-
palenie płuc i oskrzeli w następstwie wrodzonej przetoki tchawiczno-przełykowej, 1993 
[151]; Tracheobronchopathia chondroosteoplastica współistniejąca z rakiem płaskona-
błonkowym oskrzela, 1993 [164]). Dokumentację biograficzną lekarzy z regionu reali-
zował Bednarski niezależnie na łamach innych czasopism. Był autorem artykułów po-
śmiertnych bądź okolicznościowych poświęconych lekarzom, których znał i z którymi 
współpracował, m.in. swoim kolegom z sanatorium w Prabutach radiologowi Leonowi 
Herbstowi (1914-1974) [23] i ftyzjatrze Zbigniewowi Ryderowi (1919-1957, z tym 

45 Kolejny, XV tom pisma ukazał się w 2008 r. już pod anglojęzycznym tytułem „Polish Annals of Me-
dicine” i przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim  

46 Pozostałe części w bibliografii: [217, 237, 254, 264, 272, 286, 302, 303, 326, 331, 337]
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Zaproszenie na wieczór zamkowy z cyklu „Życiorysy” w Muzeum Warmii i Mazur 
27 listopada 2002 r., na którym dr Zenobiusz Bednarski prezentował sylwetkę Stanisława Flisa

ostatnim razem studiował) [31, 97], dawnemu przełożonemu z Olsztyna Czesławowi 
Zaworskiemu [47], uczestniczce powstania warszawskiego, ftyzjatrze Janinie Zugaj 
(1924-1991) [124], ordynator oddziału gruźlicy Szpitala MSW w Olsztynie Barbarze 
Franciszce Sikorskiej (1929-1979) [40], lekarce stomatologii Jadwidze Szwejkowskiej 
(1906-1977) [42], ftyzjatrze i organizatorowi powojennej służby zdrowia w Bartoszy-
cach Janowi Chilmanowiczowi (1915-1986) [100, 101], wieloletniemu kierownikowi 
Poradni Przeciwgruźliczej w Morągu Wacławowi Babickiemu (1915-1996) [245], ze-
słańcy i lekarzowi łagrowemu, kierownikowi Powiatowej Poradni Przeciwgruźliczej 
w Pasłęku Leonardowi Perepeczko (1900-1996) [239], pulmonologowi z Dobrego 
Miasta Michałowi Siemakowi (1930-1996) [219], dermatolog o korzeniach lwowskich 
Zofii Jakubowskiej-Łokuciejewskiej (1919-2003) [318], kapitanowi Armii Krajowej 
i honorowemu członkowi Towarzystwa Chirurgów Polskich Aleksandrowi Marianowi 
Sobańskiemu (1912-1994) [166, 167], olsztyńskiemu ftyzjatrze Witoldowi Andrzejowi 
Maciejskiemu (1925-1997) [246, 247]. Kilkakrotnie przypominał Bednarski sylwetki 
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Alfreda Bednarska-Rzadkiewicz

swoich poprzedników na polu regionalnej historii 
medycyny. O Stanisławie Flisie pisał zarówno w 
tym aspekcie, ale omawiał też jego działalność le-
karską, w tym praktykę lekarza kolejowego [29, 
30, 195, 316]. Życiorys Andrzeja Skrobackiego 
zamieścił w wiodącym krajowym kompendium 
Polskim Słowniku Biograficznym (tom 38, 1998) 
[257], a wspomnienia pośmiertne w „Biuletynie 
Lekarskim” [126] i „Gazecie Lekarskiej” [118]. 
Dwukrotnie prezentował Bednarski zasługi olsz-
tyńskich lekarzy na wieczorach zamkowych „Ży-
ciorysy”, organizowanych przez Muzeum Warmii 
i Mazur dla przypomnienia wybitnych osobistości 
regionu: 27 listopada 2002 r. mówił o Stanisławie 
Flisie, a 11 lutego 2004 r. o Janie Janowiczu .

Cennym materiałem biograficznym są również 
publikacje dotyczące bezpośrednio działalności 
samego autora. Bednarski pisał m.in. o Sanato-

rium Przeciwgruźliczym w Olsztynie [348] i Półsanatorium Akademickim Wyższej Szkoły 
Rolniczej [111, 356], a w „Roczniku Medycznym” ogłosił obszerny szkic autobiograficzny 
Moje życie po otrzymaniu nakazu pracy, poświęcony pierwszym latom swojej pracy zawo-
dowej w Prabutach [220]. Były to fragmenty pracy, jaką w 1995 r. pod pseudonimem Faber 
zgłosił do konkursu Okręgowej Izby Lekarskiej na wspomnienia lekarskie „Ocalić od zapo-
mnienia”. Praca otrzymała w konkursie drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano)47.

Wspomniane już recenzje, świadczące o zainteresowaniu Bednarskiego piśmien-
nictwem innych, dotyczyły także książek i artykułów na temat przeszłości medycyny 
na Warmii i Mazurach (i nie tylko). Zamieszczał je przede wszystkim na łamach „Biu-
letynu Lekarskiego”. Pisał m.in. o monografii Stanisława Piechockiego poświęconej 
byłemu szpitalowi dla psychicznie chorych w podolsztyńskim Kortowie Czyściec zwa-
ny Kortau (Olsztyn 1993) [161] oraz o obozowych wspomnieniach doktora Leonarda 
Perepeczko W łagrach na saratowskim szlaku (Wrocław 1993) [222]. 

Inne prace historyczne

Po serii dwóch książek poświęconych Polakom studiującym w Dorpacie (Tartu), 
ogłoszonych drukiem na początku XXI wieku, jeszcze raz powrócił w badaniach Bed-
narski do kształcenia medycznego rodaków poza granicami kraju. Tym razem jako cel 
badań obrał studia Polaków w Bejrucie w okresie II wojny światowej i pierwszych 

47 Konkurs Ocalić od zapomnienia. Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 32 s. 22; Maria Świetlik: IX Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Biul. Lek. 1996 R. 7 nr 34/35 s. 2
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Książka Z. Bednarskiego, I. Bednarskiej-Żytko i H. Bednarskiej o studiach medycznych 
Polaków w Bejrucie

latach powojennych, które realizowali głównie żołnierze Brygady Strzelców Karpac-
kich i Armii Polskiej na Wschodzie, a także inne osoby, którym wojna przerwała naukę 
w kraju i znaleźli się na Bliskim lub Środkowym Wschodzie; już po wojnie dołączali 
do nich uwolnieni z obozów żołnierze Armii Krajowej, pomni niedawnych doświad-
czeń niechętni do powrotu do Polski. Kształcenie odbywało się na dwóch bejruckich 
uczelniach – Uniwersytecie Amerykańskim oraz francuskim Uniwersytecie Świętego 
Józefa, obejmując medycynę, stomatologię, farmację, pielęgniarstwo i położnictwo48.

Bezpośrednią inspiracją dla autora, a także dwóch córek, z którymi prowadził ba-
dania – Iwony i Hanny – były losy Alfredy Bednarskiej-Rzadkiewicz (1923-2013), 
stryjecznej siostry i rówieśniczki Zenobiusza, która uzyskała dyplom doktora chirurgii 
dentystycznej na Uniwersytecie Świętego Józefa w 1949 r.49 Już wcześniej korespon-
dencję z kuzynką Bednarski wykorzystał do przybliżenia czytelnikom „Gazety Le-
karskiej” problematyki studiów stomatologicznych w Bejrucie [226], by temat ten po 
latach pogłębić na podstawie literatury, archiwaliów i materiałów uzyskanych drogą 
kontaktów osobistych. Informacje pochodziły nie tylko od kuzynki, korespondował 

48 Zenobiusz Bednarski : Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersyte-
tach bejruckich w latach 1941-1952. Olsztyn 2010 s. 7 (Przedmowa)

49 Tamże, s. 85-89. Alfreda Bednarska-Rzadkiewicz zmarła 10 lutego 2013 r. w Dorset
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także m.in. z innym uczestnikiem bejruckich studiów, ale lekarskich – dr. Romanem 
Józefem Jakubskim (1916-2000), histopatologiem, który po wojnie osiadł w Londynie. 
O życiu i pracy tego ostatniego Bednarski również pisał wcześniej [275, 282], a zbiór 
wspomnień polskich studentów w Bejrutu Pod cedrami Libanu (Londyn 1994)50, któ-
rego egzemplarz otrzymał od Jakubskiego, jednego z twórców książki, zrecenzował 
w 1996 r. w „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” [221].

Efektem pracy trójki autorów stała się książka Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, 
pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952, która uka-
zała się jako wspólna edycja Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
i Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie w 2010 r. [350] W części 
historycznej znalazł się szkic o Libanie i związkach tego kraju z Polską, a także opis 
działalności Bratniej Pomocy Studentów Polaków w Bejrucie. Słownik biograficzny 
polskich studentów, z podziałem na poszczególne specjalności medyczne (ale bez po-
działu na uczelnie), objął łącznie życiorysy 127 osób. Poza obszernymi sylwetkami 
wspomnianych wyżej Alfredy Bednarskiej-Rzadkiewicz i Romana Jakubskiego, zna-
lazły się tam biogramy m.in. Marii Dobija-Domaradzkiej (1922-1997), bakteriologa, 
prof. Uniwersytetu w Montrealu; Bronisława Trzaski (1913-2002), docenta i kierowni-
ka Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; Macieja 
Zwierza-Zeville (1918-1988), epidemiologa, ministra zdrowia w rządzie kanadyjskiej 
prowincji Saskatchewan. 

Z badaniami dotyczącymi edukacji medycznej Polaków w Bejrucie korespondują 
wcześniejsze publikacje Bednarskiego, m.in. prezentacja Polskiego Wydziału Lekar-
skiego w Edynburgu w „Biuletynie Lekarskim” w 1993 r. [154, 157]  

Charakterystyczne dla Zenobiusza Bednarskiego zainteresowania zbiorową do-
kumentacją biograficzną realizowane były także przy innych okazjach. 17 września 
1994 r. odbyły się w Pińczowie obchody 55. rocznicy Polskiego Września, podczas 
których odsłonięte zostały dwie tablice pamiątkowe w dawnej szkole Bednarskiego 
– Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja: jedna upamiętniała profesorów prowadzących 
tajne nauczanie, druga poległych i zamordowanych wychowanków szkoły w latach 
1939-1945. Po obchodach Bednarski zaproponował zebranie materiałów do słownika 
biograficznego wychowanków (maturzystów) i profesorów Gimnazjum Pińczowskie-
go, co doczekało się realizacji kilka lat później z okazji zjazdu wychowanków w 2001 
r. Ukazała się wówczas Księga Pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona 
Kołłątaja w Pińczowie, w której na stronie 75 figuruje Zenobiusz M. Bednarski – ma-
turzysta rocznika 1945/194651. 

50 Bolesław Redzisz , Halina Adamiak-Wagner, Halina Chojecka-Szeremeta, Roman Jakub-
ski , Wacław Netter : Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952. Lon-
dyn 1994

51 Księga Pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie: wydana z okazji 
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Również w 2001 r. ukazała się księga absolwentów Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej w Gdańsku dla rocznika obchodzącego półwiecze dyplomu52. Już 
w marcu 1976 r. Bednarski, z okazji zjazdu jubileuszowego ćwierćwiecza ukończenia 
studiów, pisał do jednego ze swoich kolegów dr. Krzysztofa Wagnera o potrzebie opra-
cowania słownika biograficznego rocznika, co mogło stanowić ciekawy przyczynek do 
historii edukacji medycznej w Polsce w pierwszych latach powojennych. Na realizację 
pomysłu trzeba było czekać kolejne 25 lat, ale ostatecznie i to opracowanie powstało, 
z życiorysem dawnego inicjatora na stronie 4253.

W dziesiątkach artykułów Bednarski prezentował życie i osiągnięcia wybitnych 
lekarzy także spoza Warmii i Mazur oraz kręgu dorpackiego. Kilka prac ogłosił o wy-
bitnym wielkopolskim lekarzu-humaniście Józefie Strusiu (1510-1568), wskazując 
m.in. na znaczenie jego badań nad tętnem przy chorobach płuc [21, 28, 32]. Przybli-
żał sylwetki i dorobek innych zasłużonych polskich przedstawicieli medycyny, m.in. 
pierwszej polskiej lekarki z dyplomem uniwersyteckim Anny Tomaszewicz-Dobrskiej 
(1854-1918) [260], internisty i filozofa medycyny Władysława Biegańskiego (1857-
1917) [148, 149], autora pierwszego polskiego opisu promienicy i raka płuc Włady-
sława Florkiewicza (1834-1902) [85], pioniera histologii polskiej Henryka Hoyera 
(1834-1907) [88], lekarza warszawskiego i autora prac o pylicach Aleksandra Fabia-
na (1847-1911) [91], profesora chirurgii w Wilnie, a po wojnie w Gdańsku i Krako-
wie Kornela Michejdy (1887-1960) [159]. Uwagę poświęcał też postaciom medycy-
ny światowej, w tym autorowi Księgi z San Michele Axelowi Munthe (1857-1949) 
[22], odkrywcy penicyliny Aleksandrowi Flemingowi (1881-1955) [248], laureatowi 
pierwszej nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, urodzonemu w Prusach Wschodnich 
Emilowi von Behringowi (1854-1917) [132, 152, 181, 294], legendzie pielęgniarstwa 
Florence Nightingale (1820-1910) [49], pionierowi transplantacji serca Christianowi 
Barnardowi (1922-2001) [280], zasłużonej dla Polski działaczce charytatywnej Sue 
Ryder (1923-2000) [344, 350]. W 1994 r. we wspomnieniu pośmiertnym w „Biulety-
nie Lekarskim” przywołał postać premiera Węgier Józsefa Antalla (1932-1993), któ-
ry poza polityką zajmował się historią medycyny, podkreślając jego związki z Polską 
[180]. Nawiązując do wcześniejszych prac Andrzeja Skrobackiego54, pisał o odkrywcy 

zjazdu wychowanków szkoły dla upamiętnienia 450-lecia gimnazjum humanistycznego i 300-lecia kolonii 
akademickiej Uniwersytetu Krakowskiego 28-30 września 2001 / wyd. przygotowali Andrzej Dziubiński, 
Jerzy Znojek. Pińczów 2001. W tej samej księdze pamiątkowej ukazały się wspomnienia Bednarskiego 
z czasów szkolnych [287, 293]

52 Księga pamiątkowa absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku rocznika 
1951 / oprac., wybór zdjęć i red. Jolanta Borowska-Lehman. Gdańsk 2001

53 Zenobiusz M. Bednarski: Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów lekarskich w Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Biul. Lek. R. 12 nr 64/65 s. 28-30

54 Andrzej Skrobacki: Robert Koch in Wolsztyn. W: Robert Koch (1843-1910) / pod redakcją Wolframa 
Kaisera i Hansa Hübnera. Halle 1983 s. 51-61; Tenże: Współpraca Roberta Kocha z polskim aptekarzem 
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bakterii gruźlicy Robercie Kochu (1843-1910) i jego współpracy z wolsztyńskim apte-
karzem Józefem Knechtelem [68-70, 127, 317]. 

Wśród poruszanych przez Bednarskiego tematów znalazła się również historyczna 
analiza zatruć (grzybami, białym fosforem, wąglikiem) [281, 301, 313, 317] oraz do-
robek badaczy w tej dziedzinie, np. Awita Renigera (1853-1907) [281]. Krótkie notki 
z historii medycyny, poświęcone różnym zagadnieniom, zazwyczaj przy okazji rocz-
nic, Bednarski zamieszczał regularnie w „Biuletynie Lekarskim”, np. W 50 rocznicę 
powstania Instytutu Radowego (1992) [135], Echa odkrycia promieni X na ziemiach 
polskich (1995) [196], Dyplomy Uniwersytetu Stefana Batorego (1998) [251], Epizod 
z nadejścia ery penicyliny (2000) [268]. Również w „Biuletynie” zapoznać się można 
było z historycznymi podsumowaniami poszczególnych lat w medycynie sprzed prze-
szło półwiecza, a w latach 1998-2001 publikowany był cykl, w którym Bednarski opi-
sywał znaczące wydarzenia w medycynie polskiej przed stu i pięćdziesięciu laty oraz 
w medycynie olsztyńskiej przed pięćdziesięciu laty [259, 265, 266, 276, 298].

Mocno osadzony w medycynie jest dorobek Bednarskiego dotyczący stron rodzin-
nych. W regionalnym periodyku „Głos Pińczowski” przedstawiał sylwetki lekarzy, 
związanych z Pińczowem urodzeniem lub działalnością, jak medyk żydowski i au-
tor prac o geometrii Eliasz z Pińczowa (ok. 1710-1770) [325], profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Jakub Józef Jakubowski (1796-1866) [341], czy studenci z Dorpatu 
Eugeniusz Budzyński (1893-1940) [336], Rudolf Kozłowski (1866-1936) [328], Teo-
fil Szpot (1870-1916) [332] i Ludwik Wagner (1873-1948) [321]. Pisał też o działal-
ności na rzecz Pińczowa w latach wojny znanej działaczki charytatywnej Karoliny 
Lanckorońskiej (1898-2002) [306] oraz o epidemii cholery w 1873 r. w Pińczowie 
[300] i okolicy [283]. Ponadto wspominał swoje przeżycia wojenne, w tym roboty 
przymusowe [288-291] i naukę na tajnych kompletach [287], pisał też o pozostałych 
latach szkolnych w Pińczowie [293]. Artykuły poświęcił również bliskiej rodzinie, pi-
sał o ojcu [353] i stryju [352]. Szkolne wspomnienia Bednarskiego już wiele lat wcze-
śniej zamieszczono w okolicznościowej jednodniówce jubileuszowego zjazdu szkoły 
w 1958 r.55 [4] oraz w publikacji zbiorowej poświęconej szkolnictwu w Pińczowie56 
[39], a także przy innych okazjach [12, 15]. 

Z wątków obecnych w publikacjach Bednarskiego z pogranicza medycyny i in-
nych dziedzin życia przewija się często los Polaków na nieludzkiej ziemi – zesłań-
ców, Sybiraków, ofiar Katynia. Bednarski czuł szczególną potrzebę dokumentowania 

z Wolsztyna w okresie jego pracy na stanowisku fizyka powiatowego. Med. Wet. 1991 R. 47 nr 12 s. 564-
565; tense: Robert Koch und die Polen. Ein Beitrag zur Genese Robert Kochs wissenschaftlicher Untersu-
chungen Z. ärztl. Fortbild. 1992 Vol. 86 s. 183-185

55 Jednodniówka: 1558-1958 / Komitet Organizacyjny Zjazdu Wychowanków Gimnazjum Pińczow-
skiego z okazji 400-lecia istnienia, Pińczów 13-14 września 1958. [Pińczów 1958]

56 Pińczów i jego szkoły w dziejach / pod red. Jerzego Wyrozumskiego. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. Prac. 
Hist. 1979 z. 62
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tragicznego losu osób, z którymi nieustannie stykał się czy to bezpośrednio, czy to 
w swoich badaniach historycznych. Wielu lekarzy, z którymi współpracował w Olszty-
nie, a także członkowie ich najbliższych rodzin, pochodziło z Kresów i miało za sobą 
burzliwe przeżycia okresu wojny. Łagiernikiem był Leonard Perepeczko, powojenny 
lekarz w Pasłęku57, kilka lat jako więzień sowiecki przeżył też doktor Roman Jakub-
ski58. Ofiarą zbrodni na Wschodzie padł stryj Bednarskiego Kazimierz, zaginiony bez 
wieści po aresztowaniu w Augustowie 26 lutego 1940 r., a jego córka, wspomniana 
Alfreda Bednarska-Rzadkiewicz, przeżyła wraz z matką zesłanie w Kazachstanie59. 
Lekarz Eugeniusz Budzyński, o którym Bednarski pisał w „Głosie Pińczowskim” jako 
o swoim krajanie (pochodził z majątku Kobiele w ówczesnym powiecie pińczowskim), 
studiował medycynę w Jurjewie (Dorpacie), a zginął wśród ofiar zbrodni katyńskiej60, 
łącząc w swoim życiorysie kilka badawczych zainteresowań autora. Przykłady te moż-
na mnożyć.

Historii medycyny dotyczyły też wspomniane wyżej inne formy działalności publi-
cystycznej Bednarskiego, jak recenzje czy listy do redakcji. Szczególnym przykładem 
staranności autora jest adnotacja z opracowania poświęconego studiom medycznym 
Polaków w Bejrucie: w bibliografii biogramu dr. Romana Jakubskiego autor wymie-
nia własny (oraz córki Iwony) artykuł o Jakubskim, samokrytycznie przyznając się 
do zawartych w nim błędów i informując, że stosowną prośbę o erratę skierowano do 
czasopisma, w którym artykuł się ukazał61.

uznanie

Liczba publikacji Zenobiusza Bednarskiego przekroczyła 350, co potwierdza jego 
nieprzeciętną pracowitość, a zarazem szczególną zdolność do znajdowania ciekawych 
i wartych opracowania tematów. Szczegóły tego dorobku – prace kliniczne z zakresu 
ftyzjatrii, publikacje i szkice z historii medycyny, bibliografie, biogramy, listy do re-
dakcji, recenzje – przedstawia wykaz publikacji autorstwa Ewy Bednarskiej i Iwony 
Bednarskiej-Żytko w tym samym numerze „Forum Bibliotek Medycznych”. 

Zenobiusz Bednarski doczekał się szczególnego uhonorowania swoich badań hi-
storycznych. Przede wszystkim lekarz, dla którego dokumentowanie historii było do-
datkiem do codziennej pracy, chociaż z czasem coraz bardziej znaczącym, 18 czerwca 
2003 r. został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie62. Akt powołania odebrał tydzień później, na 

57 Zbigniew Bednarski : Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995 dz. cyt. s. 123
58 Zbigniew Bednarski : Polscy medycy, dentyści, farmaceuci dz. cyt. s. 53-57
59 Tamże s. 85-87 
60 Zbigniew Bednarski :  Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego dz. cyt. 

s. 67
61 Tenże: Polscy medycy, dentyści, farmaceuci dz. cyt. s. 57
62 Tenże: Lekarze Warmii i Mazur 1945-2007 dz. cyt. s. 93
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uroczystości zorganizowanej wspólnie przez Towarzystwo im. Kętrzyńskiego, Ośro-
dek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polskie Towarzystwo Lekarskie 
oraz Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji dla uczczenia jego 80. uro-
dzin i zarazem jubileuszu półwiecza pracy zawodowej. Na jubileuszu Bednarskiego, 
zorganizowanym w Domu Polskim w Olsztynie, przemawiali dyrektor Ośrodka Ba-
dań Naukowych prof. Stanisław Achremczyk, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego prof. Czesław Zychowicz oraz prezes oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historii Medycyny i Farmacji dr hab. Władysław Szczepański. Jubilat odebrał z rąk 
prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego pamiątkowy medal 650-lecia miasta 
oraz grafikę o tematyce olsztyńskiej63.

W 1975 r. oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w związku z 30-leciem 
polskiej służby zdrowia na Warmii i Mazurach, przyznał mu dyplom w uznaniu pracy 
zawodowej i naukowej. W kwietniu 1974 r. Bednarski otrzymał odznakę „Za Wzo-
rową Pracę w Służbie Zdrowia”, we wrześniu 1979 r. odznakę Polskiego Towarzy-

63 [Władysław Lipecki] W. L.: Jubileusz dr. n. med. Zenobiusza Bednarskiego. Biul. Lek. 2003 R. 14 
nr 78 (wydanie zjazdowe) s. 22
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stwa Ftyzjopneumologicznego II stopnia, a w kwietniu 2005 r. – odznakę „Zasłużony 
Lekarz Warmii i Mazur”. Posiadał odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi 
(26 czerwca 1969 r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (22 lipca 1984 r.) oraz Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (26 marca 1986 r.). W marcu 1977 r. odebrał 
regionalną honorową odznakę „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.

życie rodzinne

10 czerwca 1953 r. Zenobiusz Bednarski zawarł związek małżeński z Lidią Jadwi-
gą Wilamowską (ur. 20 czerwca 1928 r.), mgr geografii ekonomicznej, nauczycielką 
liceum. Żona wspierała go w pracach naukowych, wielokrotnie pomagając w technicz-
nym redagowaniu publikacji. Trzy córki, które urodziły się z tego małżeństwa, odzie-
dziczyły, chociaż w różnej formie, pasje ojca. Ewa Bednarska (ur. 11 lipca 1954 r.) 
ukończyła studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicz-
nej w Olsztynie, a w 1998 r. podjęła pracę w Bibliotece Głównej tej uczelni (obecnie 
– Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego); jako kustosz 
w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism zajmuje się m.in. pracami do-
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kumentującymi dorobek naukowy pracowników macierzystej uczelni. Hanna Bednar-
ska (ur. 17 lipca 1955 r.) wzorem ojca ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, uzyskała specjalizacje z pediatrii i alergologii. Iwona Bednarska-Żytko 
(ur. 28 maja 1959 r.), również absolwentka Wydziału Lekarskiego gdańskiej Akademii 
Medycznej, uzyskała specjalizacje z anestezjologii i intensywnej terapii, po obronie 
doktoratu (1996) była adiunktem w Klinice i Katedrze Ortopedii Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Obecnie pracuje w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Młodsze córki 
uczestniczyły w szeregu prac naukowych ojca i są współautorkami części jego pu-
blikacji, w tym omówionej w artykule książki Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, 
pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952 (2010)64.

Cieniem na ostatnie lata położyła się choroba nowotworowa, która ograniczała, 
chociaż nie wstrzymywała całkowicie aktywności Zenobiusza Bednarskiego. Niezwy-
kle pracowite życie dobiegło końca po 91 latach 29 września 2014 r. w Gdańsku.  Msza 
żałobna odbyła się 3 października w kościele Ojców Cystersów w Gdańsku-Oliwie 
przy ul. Leśnej. Zmarły pochowany został na cmentarzu katolickim przy ul. Malczew-
skiego w Sopocie65.

W artykule wykorzystano materiały, informacje i fotografie udostępnione przez ro-
dzinę, za które autorzy składają podziękowania.

64 Informacje dotyczące rodziny za: Bednarski: Lekarze Warmii i Mazur 1945-1995 dz. cyt. s. 20; Tenże: 
Polscy medycy, dentyści, farmaceuci dz. cyt. tylna strona okładki; Bibliotekarze akademiccy w sześćdzie-
sięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. Olsztyn 2010 s. 
34

65 Z artykułów wspomnieniowych o Zenobiuszu Bednarskim wymienić można m.in.: Byłeś miłością 
naszego życia. Gaz. Olszt. 2014 nr 264 dod. Tydzień w Olsztynie i powiecie s. 13; Kochał Pińczów. Głos 
Pińczowski 2014 R. 24 nr 11 s. 10; Zenobiusz Michał Bednarski (1923-2014). Biul. Lek. 2014 R. 25 nr 135 
s. 22; Zenobiusz Michał Bednarski. Pomorski Mag. Lek. 2014/2015 nr 12/1 s. 26
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józeF BIelIńSKI, leKARz WIleńSKI, 
HIStoRyK MeDyCyNy I zASŁużoNy BADACz 
DzIejóW uNIWeRSytetu WIleńSKIeGo

Abstract

Józef Bieliński doctor, was one of the most outstanding Polish historians of medicine. He was born in 
Lubraniec  in 1868. He studied medicine at the University of Warsaw. All his life he practiced as a doctor. 
In the years 1880- 1897 he lived and worked in Vilnius and published articles in the field of Vilnius medi-
cal history, and collected  data for the study of the history of the University of Vilnius. In 1889 he was 
appointed professor of medical history at the Jagiellonian University, but because of family reasons did not 
accept the proposal. His historical research and publications drew the attention of the Russian authorities. 
Although he was not accused of any political scheming, but the historical content alarmed enough them to 
surround him with careful care. So when he declared himself in 1896 to write the history of the University 
of Vilnius, he  was immediately sent to work in a hospital in Kara-Kała. There he wrote his book, using 
a pre-prepared notes. After retirement he settled in Warsaw, where during the next 20 years wrote the his-
tory of Warsaw University. Bieliński died in 1926 in Warsaw but he was buried in the Bernardine cemetery 
in Vilnius.

Streszczenie

Józef Bieliński - lekarz, był jednym z najwybitniejszych polskich historyków medycyny. Urodził się 
w Lubrańcu na Kujawach w 1868 r. Studiował na Uniwersytecie w Warszawie. Całe życie praktykował 
jako lekarz. W latach 1880- 1897 pracował w Wilnie, publikował prace z zakresu historii medycyny wi-
leńskiej i zbierał materiały do historii Uniwersytetu Wileńskiego. W 1889 został powołany na profesora 
historii medycyny UJ, jednak ze względów rodzinnych propozycji nie przyjął. Jego badania historyczne 
i dążące za nimi publikacje zwróciły na niego uwagę władz rosyjskich. Nie zarzucono mu wprawdzie 
żadnych  knowań politycznych, ale treści historyczne wystarczająco zaniepokoiły Rosjan, aby otoczyć 
go baczną opieką. Kiedy wiec w 1896 roku zdeklarował się napisać historię Uniwersytetu Wileńskiego, 
został natychmiast skierowany do pracy w szpitalu w Kara-Kała. Tam napisał swoje dzieło, korzystając 
z wcześniej przygotowanych notatek. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Warszawie, gdzie w ciągu 
następnych 20 lat opracował historie UW. Józef Bieliński zmarł  15 czerwca 1926 roku w Warszawie, 
pochowany został na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie.

Józef Bieliński, lekarz i jeden z najwybitniejszych polskich historyków medycyny, 
znany jest  przede wszystkim z powodu swoich monografii o historii Uniwersytetu 
Wileńskiego oraz Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dzieł które nadal są 
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podstawowym źródłem do pozna-
nia dziejów tych instytucji. Mniej 
znane są jego publikacje z okresu 
kiedy mieszkał w Wilnie, w któ-
rych przedstawił historię rozwoju 
nauk lekarskich na wileńszczyź-
nie. Publikując prace o treściach 
historycznych często używał pseu-
donimu Szeliga.

Józef Bieliński był potro-
sze lubrańczykiem, wilnianinem 
i warszawiakiem. Urodził się 
23.III.1848 roku, w Lubrańcu 
na Kujawach. Życie zawodowe 
związał z Wilnem, gdzie miesz-
kał i pracował przez 16 lat, oraz 
z Warszawą do której przeniósł się 
będąc już emerytem. Pomimo, że 
w stolicy mieszkał przez 25 lat, aż 
do swojej śmierci, został pocho-
wany w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu Bernardyńskim w Wil-
nie1. 

Pochodził z rodziny ziemiań-
skiej. Był synem Andrzeja Szeli-
gi-Bielińskiego i Honoraty z Bo-
ruckich. Pierwsze nauki pobierał 

w domu, a następnie uczył się w Warszawie i Włocławku, gdzie ukończył gimnazjum 
w 1868 roku. Po maturze rozpoczął studia na warszawskim wydziale lekarskim. Za-
raz po uzyskaniu dyplomu w 1873 roku został skierowany do pracy w Kałuszynie, 
gdzie wybuchła epidemia cholery. Sukces terapeutyczno-epidemiologiczny zapewnił 
mu posadę lekarza miejskiego w tej miejscowości. Posada była pewna ale pieniądze 
niewielkie, a Bieliński ożenił się już w następnym roku z panną Heleną Bartmińską 
i oczekując powiększenia rodziny postanowił znaleźć lepszą pracę. Wkrótce objął sta-
nowisko lekarza górniczego w Chołunicy i wraz z małżonką zamieszkał w miejscowo-
ści Wiatka, obecnie Kirow, położonej około 900 km na północny wschód od Moskwy 
Pracował tam do 1880 roku, kiedy to małżonkowie przenieśli się do Wilna, gdzie  objął 
stanowisko lekarza wojsk rosyjskich2.
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W czasach Bielińskiego Wilno było miastem kosmopolitycznym. Na ulicach sły-
chać było różne języki, ale nie polski. Język polski był oficjalnie zabroniony przez 
rosyjskiego zaborcę, nie tylko w mowie ale i piśmie. Dostępne były jedynie rosyjskie 
czasopisma i tylko nieliczni prenumerowali gazety warszawskie, które były wyda-
wane w języku ojczystym. Szykanowani wilnianie powoli tracili kontakt z rodakami 
z innych części zaborów, a Wilno powoli traciło kontakt naukowy z resztą Europy. 
W warunkach zaostrzających się antypolskich nastrojów Bieliński odegrał ogromną 
role w podtrzymywaniu życia kulturalno-naukowego na wileńszczyźnie3.

Pierwsze jego publikacje dotyczyły  medycyny praktycznej. Miały one jednak nie-
wielką wartość naukową. Jedną z nich przesłał nawet do znanego mu ze studiów prof. 
Polikarpa Girsztofta, z prośbą o recenzję. Ten wybitnie zasłużony na polu edytorskim 
chirurg, właściciel prywatnej drukarni w Warszawie, nie odnalazł w jego publikacji 
niczego wartościowego, więc umieścił ją w „koszu redaktorskim”, a swoje mało za-
chęcające do dalszej współpracy uwagi odesłał zainteresowanemu. Pomimo tego, trzy 
z tych prac udało mu się opublikować w warszawskiej Medycynie. Pierwsza publikacja 
Bielińskiego z historii medycyny pt. Andrej Sniadecki. Etjud iż istorii cywilizacii Litwy, 
ukazała się w Wilnie w 1880 roku, z konieczności w języku rosyjskim4.  Jednak to nie 
ta praca stała się początkiem jego historyczno-medycznej kariery5. 

Niespodziewanie to prace kazuistyczne publikowane w Warszawie stały się mo-
mentem zwrotnym w życiu Bielińskiego, i skierowały jego zainteresowania nauko-
we z medycyny praktycznej na historię. Korespondentem wileńskim zainteresował się 
bowiem Stanisław Kośmiński, który pracował w tym czasie nad swoim Słownikiem 
Biograficznym i potrzebował pomocy przy pisaniu biogramów lekarzy wileńskich. Ten 
propozycję przyjął i wkrótce nie tylko sama historia medycyny ale i historia nauczania 
uniwersyteckiego w zaborze rosyjskim stały się jego pasją. Pracę ułatwiał mu fakt, 
iż w tym czasie piastował stanowisko bibliotekarza i archiwisty Towarzystwa Lekar-
skiego Wileńskiego6. Owocem pierwszych lat działalności na polu historii medycyny, 
oprócz wspomnianych biogramów, była publikacja pt. Doktorowie medycyny promo-
wani w Wilnie”, która została ogłoszona w 1886 roku w Pamiętniku Towarzystwa Le-
karskiego Warszawskiego7. W tym samym roku Bieliński zgłosił się do konkursu ogło-
szonego przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie nadsyłając pracę pt. Stan nauk 
lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficznie 
przedstawiony” Było to jego pierwsze poważne opracowanie z zakresu dziejów insty-
tucji medycznych. Wydanie książkowe ukazało się w 1888r. i spotkało się z wielkim 
uznaniem8. Recenzenci ocenili dzieło bardzo wysoko, uważając pracę za szczegółową 
historię rozwoju nauk przyrodniczo-lekarskich na Litwie w XIX w. Bieliński nie tyl-
ko wygrał konkurs, ale w uznaniu zasług został członkiem honorowym Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego. W roku następnym został powołany, ku jego zaskocze-
niu, na profesora historii medycyny do UJ! Zawiadomił go o tym listownie ustępujący 
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z niej prof. Józef Oettinger. Niestety sprawy rodzinne nie pozwoliły mu opuścić Wilna, 
dlatego musiał zrezygnować z tego zaszczytu9. W czasie swojego 16 letniego pobytu 
w Wilnie udało mu się jeszcze wydać dwie inne bardzo cenne prace z historii wileń-
skiej medycyny pt. Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydaw-
nictwa10, oraz po rosyjsku Pierwsza klinika w Wilnie11.

Badania historyczne Bielińskiego i dążące za nimi publikacje zwróciły na niego 
uwagę władz rosyjskich. Nie zarzucono mu wprawdzie żadnych  knowań politycz-
nych, ale treści historyczne wystarczająco zaniepokoiły Rosjan, aby otoczyć go baczną 
opieką. Kiedy w 1896 roku zdeklarował się napisać historię Uniwersytetu Wileńskie-
go został natychmiast skierowany do pracy w szpitalu w Kara-Kała. Zebrał wszystkie 
swoje notatki i wcześniejsze publikacje i udał się na zesłanie. Pomimo oddalenia od 
źródeł archiwalnych, Bieliński napisał trzy tomy tego ogromnego dzieła, które opubli-
kował w Krakowie, unikając tym samym cenzury rosyjskiej. Pisał jak sam wspomi-
na „ w pocie czoła, nie w znaczeniu przenośnym, lecz rzeczywistym; klimat bowiem 
tamtejszy jest bardzo gorący i bardzo niezdrowy”12. Po czterech latach osiągnął wiek 
emerytalny i w związku z tym został zwolniony z obowiązku pracy. Powrócił do kraju 
w 1901 roku, ale jego powrót do Wilna nie był mile widziany przez zaborcę, dlatego 
zamieszkał w Warszawie. Kontynuował tutaj swoją działalność naukową. Zobowiązał 
się tym razem do opracowania dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, co zajęło mu 
następne 20 lat. W tym czasie publikował inne pomniejsze artykuły głównie z zakresu 
szkolnictwa polskiego w zaborze rosyjskim i dziejów medycyny w Polsce. W 1915 
roku po wyparciu z Warszawy Rosjan został faktycznym kuratorem archiwum Cesar-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego i Kuratorji Szkolnej Okręgu Naukowego, a wraz 
z przyłączeniem archiwum do nowopowstałego Uniwersytetu w Warszawie, został 
zatrudniony jako archiwista tej uczelni13. W 1818 roku Bieliński został mianowany 
dyrektorem Archiwum Oświecenia Publicznego. Był członkiem założycielem TNW 
i Towarzystwa Miłośników Historii, członkiem czynnym Akademii Nauk Lekarskich 
oraz członkiem honorowym wielu towarzystw i instytucji. Uniwersytet Warszawski 
przyznał mu honorowy tytuł profesora historii medycyny, a Uniwersytet Wileński tytuł 
doktora filozofii. Był człowiekiem cenionym i lubianym nawet przez adwersarzy. Józef 
Bieliński zmarł w wieku 78 lat, 15.czerwca 1926 roku14. 

Adam Wrzosek, jego gorący sympatyk wspominał:  „Śmiało rzec można, że był to 
najpracowitszy i najpłodniejszy pisarz na niwie historii medycyny w Polsce i najzasłu-
żeńszy z lekarzy, którzy pracowali w dziedzinie historji kultury polskiej”15.    
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PŁK DR NIKoDeM ButRyMoWICz (1890-1953) 
– Z WILNa Na FRONTY TRZECH WOjEN

Łódź – UM

Abstract

The authors present the biography of the Polish military physician colonel Nikodem Butrymowicz 
(1887-1953). He was born in Wilno, on June  18, 1890, to Antonina Urniaz and Tadeusz Butrymowicz. In 
1914, he was graduated in the Military Medical Academy in Petersburg. During the Great War he served 
in the Russian Army as a military physician. In 1919, he become a Polish soldier and  took part in the war 
against Russia in 1920. In the interwar period, he was the commandant of two large hospitals of the Polish 
Army: 5th Regional Hospital in Krakov and 9th Regional Hospital in Brest. During the war against Germany 
and Soviet Union in 1939 he served as the First Medical Officer of the „Lodz” Army. To the end of his life 
worked as a physician. He died on April 5, 1953 at age 63. 

Streszczenie

Autorzy przedstawiają biografię polskiego lekarza wojskowego pułkownika Nikodema Butrymowi-
cza (1890-1953). Urodził się 18 czerwca 1890 r. w Wilnie, w rodzinie Antoniny z Urniażów i Tadeusza 
Butrymowicza. W 1914 r. ukończył Akademię Wojskowo-Medyczną w Petersburgu. Podczas I wojny 
światowej służył w armii rosyjskiej jako lekarz wojskowy. W 1919 r. został polskim żołnierzem, wziął 
udział w wojnie 1920 r. z Rosją. W okresie międzywojennym był komendantem dwóch dużych szpitali 
Wojska Polskiego: 5. Szpitala Okręgowego w Krakowie i 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu. Podczas 
wojny z Niemcami i Rosją Sowiecką w 1939 r. pełnił funkcję Szefa Służby Zdrowia Armii „Łódź”. Do 
końca życia pracował jako lekarz. Zmarł 5 kwietnia 1953 r. w wieku 63 lat.

Losy Polaków pod rządami trzech różnych zaborców (Rosja, Prusy, Austro-Węgry)  
kształtowały się bardzo rozmaicie. Część szczególnie patriotycznie nastawionego spo-
łeczeństwa starała się prowadzić działania niepodległościowe, które często kończyły 
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się aresztowaniami, proce-
sami sądowymi i wyrokami 
skazującymi na więzienie 
czy wywózkę na Syberię. 
Dwa wielkie powstania 
narodowe w 1830 r. i 1863 
r. zamiast sukcesu przy-
niosły jedynie dziesiątki 
tysięcy zabitych i rannych, 
realne pogorszenie wa-
runków funkcjonowania 
społeczeństwa polskiego, 
co szczególnie dotyczyło 
zaboru rosyjskiego, w tym 
Wileńszczyzny. Wynikiem 
klęski był rozwój myśli 
pozytywistycznej, która 
zakładała możliwość odzy-
skania niepodległości przez 
ciężką pracę organiczną 
czyli podniesienie kraju 
z ruiny gospodarczej, zbu-
dowanie silnego i bogatego 
społeczeństwa polskiego, 
co przeciwstawiano walce 
zbrojnej. Zwolennicy tej 
teorii starali się wykorzy-
stywać wszelkie możliwo-

ści kształcenia, także w uczelniach okupantów, by pozyskać nowoczesną wiedzę dla 
dobra ojczyzny a jednocześnie nie dać się tam zrusyfikować czy zgermanizować. Nie 
było to łatwe zadanie, gdyż tamte systemy oświaty były nastawione na wynaradawia-
nie społeczeństw okupowanych, szczególnie dotyczyło to uczelni wojskowych. Tylko 
znakomite wychowanie patriotyczne wyniesione z domu rodzinnego niejako impre-
gnowało studentów polskich na zapędy rusyfikatorów czy germanizatorów (Austro-
Węgry w tym zakresie miały bardziej liberalną politykę), choć nie wszystkim udało się 
oprzeć działaniom okupantów. 

Dobrą ilustracją skomplikowanych losów polskiej inteligencji na Wileńszczyźnie 
na przełomie XIX/XX wieku jest barwny życiorys płk. dr. Nikodema Butrymowicza, 
w okresie międzywojennym komendanta dwóch dużych szpitali wojskowych. Przy-

Ryc. 1. Płk dr Nikodem Butrymowicz (1890-1953)
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szedł na świat 18 czerwca 1890 r. w pięknym Wilnie, w rodzinie Tadeusza i Antoni-
ny z Urniażów. W rodzinnym mieście odbywał początkową edukację, tam w 1909 r. 
zdał maturę. Następnie wstąpił na Wydział Lekarski Akademii Wojskowo-Medycznej 
w Petersburgu czyli uczelni kształcącej lekarzy na potrzeby armii carskiej. Ukończył ją 
w 1914 r. i już od 30 listopada objął funkcję lekarza batalionowego 16. Pułku Piechoty, 
42. Dywizji w ramach 9. Korpusu Armijnego z Kijowa. W czasie działań zbrojnych 
podczas I wojny światowej przeszedł ze swoją jednostką jej cały szlak bojowy, awan-
sując w dniu 30 marca 1917 r. na stanowisko naczelnego lekarza pułku. Obowiązki 
sprawował do 1 lutego 1918 r., po rewolucji październikowej i upadku caratu zdemobi-
lizowany. Przeniósł się  do Odessy, gdzie stacjonowała w tym czasie duża grupa Pola-
ków i tworzone były jednostki odrodzonego Wojska Polskiego. W początkach 1919 r. 
wstąpił tam do IV Dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego i objął funkcję lekarza 13. Puł-
ku Strzelców. Ze swoją jednostką przeszedł cały szlak bojowy (Bielajewka, Starokoza-
cze, Olejnieska, Tolman), który zakończył się w lipcu 1919 r. powrotem do Polski. 

W tym czasie świeżo zmartwychwstała ojczyzna toczyła śmiertelny bój o kształt 
a nawet istnienie samego państwa, szczególnie z bolszewicką Rosją i Niemcami. Kpt. 
dr Nikodem Butrymowicz objął obowiązki lekarza 28. Pułku Piechoty Strzelców Ka-
niowskich (28. PPSK) XIX Brygady, 10. Dywizji i w marcu 1920 r. udał się na front 
polsko-rosyjski. W owym okresie na Kresach Wschodnich śmiertelne żniwo zbierały 
epidemie groźnych chorób zakaźnych, w wyniku zakażeń umierało więcej żołnierzy 
niż podczas bezpośrednich starć zbrojnych. Niebezpieczeństwo to nie omijało również 
personelu medycznego, dr N.Butrymowicz zachorował na dur brzuszny, jednak dzięki 
ofiarnej pracy służb medycznych oraz sile własnego, zaprawionego w boju organi-
zmu zdołał się wykurować i powrócił do wykonywania zadań służbowych w okresie 
największego nasilenia walk. Wziął bezpośredni udział w walkach pod Radzyminem 
i Nieporętem (12-16 sierpień 1920 r.), gdzie Wojsko Polskie, w tym 28. PPSK, zdołało 
powstrzymać nawałę bolszewicką i odwrócić losy całej wojny z Rosją 1.

Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w Łodzi, gdzie przeniesiono jego 
macierzystą jednostkę, w której pełnił dalszą służbę do 31 marca 1922 r. Następnie 
awansował na stopień majora i został przeniesiony do 8. Kompanii Zapasowej Sanitar-
nej w Toruniu, po jej przekształceniu w 8. Batalion Sanitarny został zastępcą dowódcy 
tej jednostki (sierpień 1922 r.), w następnym roku objął jej dowodzenie. Kolejnym 
szczeblem kariery wojskowo-lekarskiej mjr. dr. Nikodema Butrymowicza było objęcie 
w dniu 1 października 1926 r. stanowiska kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego 
w Szefostwie Sanitarnym Okręgu Korpusu VIII (Dowództwo Okręgu Korpusu VIII-
DOK VIII Toruń). Przełożeni doceniali jego zaangażowanie i zdolności organizacyjne, 

1 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP-11279; Jeśman Czesław, Choroby 
zakaźne w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 jako zagadnienie epidemiologiczne i profilaktyczno-lecz-
nicze. Rozprawa habilitacyjna. Łódź 1997 s. 250-280
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co znalazło wyraz w awansie na stopień podpułkownika w dniu 1 stycznia 1928 r. 
W następnym roku ukończył szkolenie w Wojskowym Instytucie Przeciwgazowym, 
ponieważ należy pamiętać, że w ówczesnym Wojsku Polskim analizowano doświad-
czenia I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem użycia gazów bojowych 
i związanych z tym strat, aby móc je minimalizować w ewentualnym przyszłym kon-
flikcie. Bez wątpienia potwierdza to znaną prawdę, iż generałowie są przygotowani do 
wojny już stoczonej a nie do przyszłej (w czasie II wojny światowej nie użyto gazów 
bojowych, gdyż  strony konfliktu zdawały sobie sprawę z dramatycznych skutków ich 
zastosowania). 

1 kwietnia 1934 r. ppłk dr Nikodem Butrymowicz został komendantem 5. Szpi-
tala Okręgowego w Krakowie. Był to jeden z dziesięciu największych szpitali woj-
skowych w Polsce, o niezwykle prestiżowym znaczeniu dla całej wojskowej służby 
zdrowia. Pobyt w dawnej stolicy wiązał się z dużą aktywnością dr. N.Butrymowicza, 
która wynikała ze sprawowanej funkcji, jak i licznych obowiązków pozasłużbowych. 
Prowadził on wykłady na kursach Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej oraz szkolenia 
sanitarne dla farmaceutów, opublikował także skrypt pt. „Toksykologia gazów bojo-
wych”. W 1936 r. przeniesiony na stanowisko komendanta 9. Szpitala Okręgowego 
w Brześciu nad Bugiem, stacjonującego na terenie słynnej twierdzy. W tym okresie 
nastąpiła także stabilizacja jego życia rodzinnego, zawarł związek małżeński z Jadwigą 
Marianną Jakubicką, dochował się także syna Nikodema. Ukoronowaniem jego kariery 
wojskowej był awans na stopień pułkownika (19 marzec 1937 r.) i objęcie w 1938 r. 
funkcji Szefa Sanitarnego DOK IX w Brześciu nad Bugiem. W owym okresie należał 
do ścisłej kadry kierowniczej całej wojskowej służby zdrowia, cieszył się dużym za-
ufaniem Szefa Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. bryg. dr. 
Stanisława Roupperta  2.

Wybuch II wojny światowej zakończył dalszy rozwój jego kariery wojskowej. Pod-
czas kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję Szefa Sanitarnego Armii „Łódź”. 
Klęska i upadek Rzeczpospolitej, której świadkiem odrodzenia był w 1918 r., były 
dużym wstrząsem dla wszystkich Polaków. Płk dr Nikodem Butrymowicz zdołał unik-
nąć niewoli, zrzucił mundur i podjął pracę wiejskiego lekarza we wsiach: Drążgów 
(gmina Ułęż) i Krzywda (gmina Radoryż Smolany). Miał wyjątkowo dużo żołnier-
skiego szczęścia, bardzo wielu jego kolegów z IX Okręgu Korpusu znalazło kres swe-
go życia w dołach katyńskich, on okupację niemiecką spędził w dosyć spokojnych 
małych miejscowościach. Po wyzwoleniu w listopadzie 1944 r. powołany ponownie 
do służby wojskowej w charakterze dowódcy 28. Pogotowia Instrukcyjno-Dezynfek-
cyjnego Frontu, którą jednostkę rozformowano w sierpniu 1945 r. Ostatnim jego przy-

2 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP-11279; Państwowe Archiwum Ob-
wodu Brzeskiego w Brześciu: F.67.2.1895, Dz. Roz. 9. Sz.0, nr 66 z dnia 22.04.1936 r.; Dział urzędowy. 
Ruch służbowy. Lek. Wojsk. 1926 R. 8 nr 5/6 s. 524
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działem w Wojsku Polskim była funkcja kierownika Sekcji Operacyjnej i Zastępcy 
Szefa Wydziału IV w Departamencie Służby Zdrowia. Przebyty w końcówce 1945 r. 
zawał serca uniemożliwił mu dalsze pozostanie w służbie wojskowej, z dniem 28 lute-
go 1946 r. przeszedł w stan spoczynku. Mimo kłopotów zdrowotnych nadal starał się 
być aktywny zawodowo, co miało szczególne znaczenie w okresie powojennym, kiedy 
dramatycznie brakowało lekarzy (tylko w ramach zbrodni katyńskiej zamordowano 
kilkuset, wielu zginęło w niemieckich kacetach). Pełnił funkcję lekarza Domu Dziecka 
w Nagłowicach i kierownika Ośrodka Zdrowia w Seceminie (powiat Włoszczowa). 
Za wieloletnią wzorową służbę wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in.: Krzyżem 
Walecznych (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Grunwaldu III klasy, 
Medalem Międzyalianckim 1914-1918, Medalem za Wojnę 1918-1920 „Polska Swe-
mu Obrońcy”, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Zmarł 5 kwietnia 
1954 r. w wieku 63 lat, do końca życia pozostał aktywny zawodowo 3.

Życiorys wileńskiego lekarza, absolwenta carskiej uczelni wojskowej, wysokie-
go oficera Wojska Polskiego, uczestnika trzech wojen, świadka odrodzenia i upadku 
Rzeczpospolitej, jest wspaniałą ilustracją niezwykle skomplikowanych i dramatycz-
nych  losów polskiej inteligencji z Kresów Wschodnich.

3 Relacja Nikodema Butrymowicza (syna) w posiadaniu autorów
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oD WIlNA Do GRoDNA – tRAGICzNy żyCIoRyS 
WOjSKOWEgO OKULISTY 

PPŁK. DR. KAzIMIeRzA MACIejeWSKIeGo (1897-1940)

Abstract

Lieutenant-colonel doctor Kazimierz Maciejewski (1897-1940) was an outstanding man- military phy-
sician, ophthalmologist and patriot. He was born in Wilno on January 30, 1897, to Helena Kibortt and 
Antoni Maciejewski. He took part in the war against Russia in 1920. After graduation from the University 
of Warsaw Medical School he started his career as a military physician in the Polish Army. In 1930, he be-
come the head of ophthalmology department of the 3rd Regional Hospital in Grodno.During the war against 
Germany and Soviet Union in 1939 he served as the First Medical Officer of the 29th Infantry Division. In 
1940, he was murdered by Soviet NKWD in Kharkov.

Streszczenie

Podpułkownik doktor Kazimierz Maciejewski (1897-1940) był nietuzinkowym człowiekiem: lekarz 
wojskowy, okulista i patriota. Urodził się 30 stycznia 1897 r. w Wilnie, w rodzinie Heleny Kibortt i An-
toniego Maciejewskiego. Wziął udział w wojnie 1920 r. z Rosją. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął karierę lekarza wojskowego w Wojsku Polskim. W 1930 r. został 
ordynatorem oddziału okulistyki 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie. Podczas wojny z Niemcami i Rosją 
Sowiecką w 1939 r. pełnił funkcję Szefa Służby Zdrowia 29. Dywizji Piechoty. W 1940 r. zamordowany 
przez sowieckie NKWD w Charkowie.

Polscy lekarze wojskowi pełniący swą służbę na obszarze Kresów Wschodnich II 
Rzeczpospolitej, ze względu na położenie geograficzne blisko granicy z Sowietami, 
stali się w dużej części ofiarami zbrodni katyńskiej, choć NKWD wymordowało rów-
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nież medyków z innych części nasze-
go kraju, którzy mieli nieszczęście do-
stać się do rosyjskiej niewoli. Dawny 
III Okręg Korpusu obejmujący rejon 
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, 
gdzie stacjonowały dwa duże szpi-
tale wojskowe (3. Szpital Okręgowy 
w Grodnie i Szpital Obszaru Warow-
nego Wilno w Wilnie), złożył na tym 
polu olbrzymią daninę krwi. Na pal-
cach jednej ręki można policzyć tych 
medyków z grodzieńskiej placówki, 
którzy zdołali przetrwać II wojnę świa-
tową i mogli zaświadczyć potomnym 
o bohaterskich jej dziejach. Do grona 
tych nielicznych szczęśliwców nie 
należał niestety rodowity Kresowiak, 
starszy ordynator okulistyki 3. Szpita-
la Okręgowego mjr dr Kazimierz Ma-

ciejewski, a z pewnością miałby co opowiadać. Niestety strzał w tył głowy z pistoletu 
NKWD-sty zamknął mu usta na zawsze, podobnie jak kilku setkom innych lekarzy. 

Jego droga życiowa miała swój początek w pięknym Wilnie, gdzie 30 stycznia 1897 
r. przyszedł na świat w ziemiańskiej rodzinie Antoniego Maciejewskiego i Heleny 
z domu Kibortt. Był młodzieńcem inteligentnym i pracowitym, toteż bez większego 
trudu zdał maturę w 1916 r. w Mitawie. W tym czasie podjął decyzję o wyborze dalszej 
drogi życiowej, postanowił zostać lekarzem. Naukę medycyny rozpoczął na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu w Dorpacie, gdzie wówczas studiowała duża grupa Polaków. 
Trwała pierwsza wojna światowa, która dla naszych zaborców (Rosji, Niemiec, Au-
stro-Węgier) zakończyła się kompletną klęską, dla Polaków oznaczało to szansę na 
odzyskanie niepodległości państwa po 123. latach niewoli.  Wychowany w niezwykle 
patriotycznej rodzinie 21-letni wówczas Kazimierz Maciejewski natychmiast przerwał 
studia lekarskie i w dniu 15 listopada 1918 r. wstąpił na ochotnika do odrodzonego 
Wojska Polskiego. Ze swoją jednostką słynnym 4. Pułkiem Ułanów Zaniemeńskich 
z Wilna jako młodszy lekarz pułku przeszedł cały szlak bojowy, walczył m.in. o Lwów, 
miasto drogie sercu każdego Polaka. Odznaczał się dużą odwagą, zaangażowaniem 
i odpowiedzialnością, jego przełożeni docenili te cechy honorując go Krzyżem Wa-
lecznych i Odznaką Honorową „Orlęta”. Po zakończeniu działań wojennych większość 
żołnierzy – studentów medycyny została oddelegowana w 1921 r. na uczelnie celem 
dokończenia nauki. Podporucznik podlekarz Kazimierz Maciejewski zasilił w ten spo-



496 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

sób Wydział Lekarski Uniwersytetu w Warszawie, gdzie w 1924 r. uzyskał dyplom 
doktora wszech nauk lekarskich 1. Po studiach ówczesny już por. dr Kazimierz Macie-
jewski został dowódcą plutonu oddziału szkolnego Wojskowej Szkoły Sanitarnej (w li-
stopadzie 1924 r. przekształcona w Oficerską Szkołę Sanitarną, zaś we wrześniu 1928 r. 
w  Szkołę Podchorążych Sanitarnych) czyli uczelni kształcącej medyków na potrzeby 
armii. Swój kilkuletni pobyt w tej kuźni lekarzy wojskowych wykorzystał celem pod-
noszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ulubionej dziedzinie medycyny – okuli-
styce. Pozwoliło mu to w dniu 8 kwietnia 1930 r. objąć obowiązki starszego ordynatora 
oddziału ocznego 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie i wkrótce awansować na stopień 
kapitana. Ostatnie 10 lat życia to z pewnością jeden z najszczęśliwszych okresów jego 
życia: spełnia się zawodowo jako okulista, zdobywa wyższe stopnie wojskowe, zawie-
ra w dniu 7 października 1931 r. związek małżeński z Janiną Czapską. 

Trzeba pamiętać, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego teren Gro-
dzieńszczyzny i Wileńszczyzny były obszarami występowania jaglicy czyli groźnej, 
zakaźnej choroby oczu, której powikłania prowadzą do ślepoty. W tym czasie był to 
bardzo poważny problem i tylko ciężka praca kilku pokoleń polskich okulistów, w tym 
dr. K.Maciejewskiego, umożliwiła całkowite zwalczenie tego schorzenia na terenie 
Polski. Grodzieński okulista wojskowy był człowiekiem niezwykle światłym i  dbają-
cym o stały rozwój zawodowy, kilkakrotnie (w latach 1936, 1937, 1939) uczestniczył 
w specjalistycznych kursach organizowanych przez Instytut Oftalmiczny w Warsza-
wie pod kierunkiem prof. Władysława Melanowskiego. Warto przypomnieć, że prof. 
W.Melanowski pełnił nieco wcześniej funkcję starszego ordynatora okulistyki szpitala 
wojskowego w Grodnie, więc był zapewne doskonałym wzorem dla ówczesnego kpt. 
dr. K.Maciejewskiego 2. Idąc śladem wytyczonym przez swojego mentora opublikował 
pracę pt. „O własnościach narządu wzroku mających znaczenie w wyszkoleniu strze-
leckim”, za którą otrzymał w 1937 r. nagrodę Sekcji Sanitarnej Towarzystwa Wiedzy 
Wojskowej. W opinii służbowej sporządzonej na jego temat przez komendanta 3. Szpi-
tala Okręgowego ppłk. dr. Dionizego Krechowicza możemy przeczytać: „Bardzo dobry 
starszy ordynator oddziału ocznego. Wyróżnia się dużą ambicją i ideowością pracy”. 
Konsekwencją takiej oceny był awans na stopień majora w dniu 19 marca 1938 r. 

1 Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, oprac. Szcześniak 
Andrzej Leszek, Warszawa 1989 s. 19-363; Janusz Kazimierz Zawodny: Katyń. Lublin-Paryż 1989 s. 
105-133; Jan Bohdan Gliński : Słownik lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wrocław 
1997 s. 246-247

2 Jan Bohdan Gliński : Słownik lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wrocław 1997 
s. 246-247; Juliusz Engler t , Domar Aleksander Domaradzki : Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-
1939. Londyn 1997 s. 28; Czesław Jeśman: Choroby zakaźne W Wojsku Polskim w latach 1918-1939 
jako zagadnienie epidemiologiczne i profilaktyczno-lecznicze. Rozprawa habilitacyjna. Łódź 1997 s. 349-
352; Władysław Melanowski : Oko zapadłe. Lek. Wojsk. 1920 R. 1. nr 37/38 s. 1-11
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W chwilach wolnych grodzieński okulista lubił grać w brydża, pasjonował się rów-
nież łowiectwem. Wybuch II wojny światowej był końcem II Rzeczpospolitej a rów-
nocześnie końcem kariery i życia mjr. dr. Kazimierza Maciejewskiego i bardzo wielu 
innych lekarzy wojskowych (także cywilnych). W czasie kampanii wrześniowej 1939 
r. pełnił funkcję Szefa Sanitarnego 29. Dywizji Piechoty ze swojego  Grodna, którą 
dowodził płk. dypl. Ignacy Oziewicz. Do niewoli sowieckiej dostał się w bliżej niezna-
nych okolicznościach. Przebywał w obozie w Starobielsku, gdzie spotkał kilku swo-
ich kolegów z 3. Szpitala Okręgowego. Do rodziny trafiły trzy listy od niego, ostatni 
datowany na 25 stycznia 1940 r. Zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckie 
NKWD prawdopodobnie w kwietniu 1940 r. w Charkowie. W uznaniu zasług odzna-
czony m.in.: Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciole-
cia Odzyskania Niepodległości, Odznaką Honorową „Orlęta” 3. W 2007 r. decyzją Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego pośmiertnie mianowany na stopień podpułkownika. 

3 Jan Bohdan Gliński : Słownik lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej. Wrocław 1997 
s. 246-247; Kazimierz Maciejewski : O właściwościach narządu wzroku mających znaczenie w wy-
szkoleniu strzeleckim. Lek. Wojsk. 1936 nr 27 s. 299-302; Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-
Rembertowie: KZ-13220
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Postać grodzieńskiego okulisty rodem z Wilna została uhonorowana także w 105. 
Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach. Na wniosek autorów ni-
niejszej publikacji posadzono tam w dniu 1 czerwca 2011 r.  „Dąb Pamięci” w ramach 
akcji „Katyń ... Ocalić od zapomnienia” dedykowany ppłk. dr. Kazimierzowi Macie-
jewskiemu. Obok nowego drzewa na granitowej tablicy umieszczono inskrypcję: „Dąb 
Pamięci posadzony dla uhonorowania podpułkownika doktora Kazimierza Maciejew-
skiego, lekarza wojskowego, starszego ordynatora okulistyki 3. Szpitala Okręgowego 
w Grodnie, obrońcy Polski w 1920 r. i 1939 r., za wyjątkowe męstwo i poświęcenie 
odznaczonego Krzyżem Walecznych, zamordowanego strzałem w tył głowy przez so-
wieckie NKWD w 1940 r. w Charkowie.”. Ma ona przypominać mieszkańcom stolicy 
polskich Łużyc o dzielnym, kresowym lekarzu a dla młodszych medyków wyznaczać 
pewien punkt odniesienia i wzór postępowania. Ilu współczesnych studentów medy-
cyny zdobyłoby się na przerwanie studiów, aby ochotniczo wstąpić do wojska i bronić 
zagrożonej ojczyzny? Warto nieraz zadać takie pytanie, aby uzmysłowić sobie dokład-
nie, kogo straciliśmy w wyniku mordu katyńskiego.
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Dr Zbigniew Kopociński Dr Krzysztof Kopociński Prof. dr hab. 
Czesław Jeśman

Łódź – UM

PŁK DR jAN MARIA PIóRo (1887-1940) – WIleńSKI GINeKoloG 
oFIARA zBRoDNI KAtyńSKIej

Abstract

The authors present the biography of the Polish military physician from eastern borderlands of Poland 
Republic. Jan Maria Pióro was born in Grabowo, on April  21, 1887, to Jozefa Boguslawska and Jan Pióro. 
He studied medicine at Munich University and Kharkov University. During the Great War he served as 
a military physician in the Russian Army. In 1919, he become a Polish soldier and  took part in the war 
against Russia in 1920. In the interwar period he worked as a military physician in many garrisons of the 
Polish Army e.g. Modlin, Wilno, Grodno, Przemysl. Since 1922 a member of the Wilno Gynaecology As-
sociation. In 1930, he become the head of gynaecology department of the 3rd Regional Hospital in Grodno. 
During the war against Germany and Soviet Union in 1939 he served as the First Medical Officer of the 
„Modlin” Army. In 1940, he was murdered by Soviet NKWD in Kharkov.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają biografię polskiego lekarza wojskowego z Kresów Wschodnich Rzeczypospo-
litej Polskiej. Jan Maria Pióro urodził się 21 kwietnia 1887 r. w Grabowie, w rodzinie Józefy Bogusław-
skiej i Jana Pióro. Medycynę studiował w Uniwersytecie w Monachium i Uniwersytecie w Charkowie. 
Podczas I wojny światowej służył jako lekarz wojskowy w armii rosyjskiej. W 1919 r. został polskim 
żołnierzem, wziął udział w wojnie 1920 r. z Rosją. W okresie międzywojennym pracował jako lekarz 
wojskowy w wielu garnizonach Wojska Polskiego m.in. Modlin, Wilno, Grodno, Przemyśl. Od 1922 r. był 
członkiem Wileńskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 1930 r. został ordynatorem oddziału gineko-
logicznego 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie. Podczas wojny z Niemcami i Rosją Sowiecką w 1939 r. 
pełnił funkcję Szefa Służby Zdrowia Armii „Modlin”. W 1940 r. zamordowany przez sowieckie NKWD 
w Charkowie.



500 Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Zbrodnia katyńska czyli wymordowanie przez sowieckie NKWD ponad dwudzie-
stu tysięcy polskich oficerów dotyczyła także pracowników wojskowej służby zdro-
wia. W dołach śmierci Katynia, Charkowa, Bykowni czy Miednoje zakończyło życie 
kilkuset lekarzy. Byli tam oficerowie zawodowi, jak i oficerowie rezerwy powołani do 
służby w czasie mobilizacji w sierpniu 1939 r. W grupie tej znalazło się wielu medy-
ków związanych z Wileńszczyzną, która była częścią III Okręgu Korpusu, gdzie stacjo-
nowały dwa duże szpitale wojskowe: 3. Szpital Okręgowy w Grodnie i Szpital Obszaru 
Warownego Wilno w Wilnie 1.  

Jednym z wybitniejszych oficerów, którego losy przez długie lata były związane 
z ziemią wileńską, był z pewnością  płk dr Jan Maria Pióro. Przyszedł na świat 21 
kwietnia 1887 r. w Grabowie na Podlasiu, był synem Jana i Józefy z domu Bogusław-
skiej (rodzina szlachecka herbu Bończa). Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1905 r. 
w Kronsztadzie. Zainteresowania humanistyczne sprawiły, że swe dalsze kroki skiero-
wał na Wydział Lekarski Uniwersytetu w Monachium, gdzie w 1911 r. uzyskał dyplom 
doktora medycyny, który rok później nostryfikował w Charkowie. 28 lipca 1914 r. jako 
poddany cara Rosji wcielony został do armii rosyjskiej w charakterze lekarza wojsko-
wego. W czasie słynnej bitwy pod Tannenbergiem w dniu 27 sierpnia 1914 r. wzięty 
do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał praktycznie do zakończenia wojny światowej. 
Należy szczególnie mocno podkreślić, że niemal bezpośrednio po odzyskaniu wolności 
już w połowie listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie początkowo pełnił 
posługę lekarską w garnizonie Warszawa. W okresie największego nasilenie działań 
wojennych na froncie polsko-bolszewickim a jednocześnie szalejących epidemii groź-
nych chorób zakaźnych (tyfus plamisty, czerwonka, grypa hiszpanka i innych) służył 
w jednostkach polowych wojskowej służby zdrowia.  Od stycznia do lipca 1919 r. peł-
nił obowiązki ordynatora chirurgii a jednocześnie zastępcy dowódcy szpitala polowego 
L-11, a następnie L-28. W dniu 13 lipca tegoż roku został zastępcą dowódcy szpitala 
polowego 901, później objął komendę tej placówki 2. 

Funkcję starszego ordynatora chirurgii Szpitala Obozu Warownego Modlin ob-
jął w dniu 4 listopada 1920 r., by po trzech miesiącach zostać zastępcą komendanta 
tej placówki. Po jej przekształceniu w Szpital Rejonowy w dniu 19 listopada 1921 r. 
mianowany komendantem. Na Wileńszczyznę trafił na przełomie lat 1921/1922, gdy 
objął funkcję dowódcy Kadry Kompanii Zapasowej Sanitarnej nr 3. Jednostka ta z cza-
sem została przekształcona w 3. Batalion Sanitarny, którym od 19 października 1922 

1 Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, oprac. Szcześniak 
Andrzej Leszek. Warszawa 1989 s. 19-363; Janusz Kazimierz Zawodny: Katyń. Lublin-Paryż 1989 s. 
105-133

2 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP-3073; Relacja gen. bryg. Tadeusza 
Pióro w posiadaniu autorów; Czesław Jeśman: Choroby zakaźne w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 
jako zagadnienie epidemiologiczne i profilaktyczno-lecznicze. Rozprawa habiltacyjna. Łódź 1997 s. 100-
250
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Ryc. 1. Płk dr Jan Maria Pióro (1887-1940)

r. dowodził  ówczesny mjr dr Jan Maria Pióro. Zdobywając kolejne szczeble kariery 
wojskowo-medycznej starał się także pogłębiać swoją wiedzę w ulubionej dziedzinie 
medycyny czyli ginekologii, co realizował poprzez udział w działalności  słynnego Wi-
leńskiego Towarzystwa Ginekologicznego, którego członkiem był od 1922 r. W dniu 
21 stycznia 1924 r. został starszym ordynatorem chirurgii Szpitala Okręgowego nr III 
w Wilnie. Błędna polityka kadrowa w ówczesnej armii, której wynikiem były niskie 
stopnie etatowe i brak możliwości awansu lekarzy w szpitalach wojskowych (niestety 
aktualne do dnia dzisiejszego) zaskutkowała chęcią przeniesienia się zdolnego chirurga 
na stanowisko starszego lekarza słynnego 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie 
(dowódcą 3. szwadronu był por. Zygmunt Szendzielarz, który zasłynie w czasie II woj-
ny światowej jako mjr „Łupaszka” z V Wileńskiej Brygady AK), co nastąpiło w 1929 
r. 3. 

3 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP-3073; Relacja gen. bryg. Tadeusza 
Pióro w posiadaniu autorów
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Ginekologia była dziedziną niezbyt promowaną przez wojskowe władze sanitar-
ne, które z oczywistych względów kładły nacisk głównie na rozwój chirurgii, interny 
i chorób zakaźnych, w mniejszym stopniu przywiązując wagę do innych gałęzi me-
dycyny. Miało to ten skutek uboczny, iż po pewnym czasie zabrakło oficerów-lekarzy 
specjalistów z tych mało promowanych specjalności i nawet w dużych wojskowych 
szpitalach okręgowych funkcję starszych ordynatorów musieli pełnić cywilni lekarze 
kontraktowi zamiast zawodowych wojskowych. Dobrym przykładem jest tu ginekolo-
gia 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie, gdzie w 1930 r. obowiązki ordynatora gine-
kologii po cywilnym lekarzu kontraktowym objął mjr dr Jan Maria Pióro. Przez 4 lata 
wzorowo sprawował pieczę nad 15. łóżkowym oddziałem, gdzie głównymi problema-
mi leczniczymi były: ciąże mnogie, umieralność okołoporodowa matek, stany zapalne 
i choroby narządów rodnych. W dniu 7 kwietnia 1934 r. awansował na stanowisko ko-
mendanta 10. Szpitala Okręgowego w Przemyślu, co było jego pożegnaniem z piękną 
Wileńszczyzną. Ukoronowaniem kariery wojskowo-lekarskiej płk. dr. Jana Marii Pióro 
było objęcie w 1938 r. funkcji Szefa Sanitarnego X Okręgu Korpusu czyli jednego 
z dziesięciu najważniejszych stanowisk w wojskowej służbie zdrowia. 

Wybuch II wojny światowej oznaczał tragedię całego narodu, ale i tragedię poszcze-
gólnych ludzi. W czasie kampanii wrześniowej płk dr J.M.Pióro został Szefem Służby 
Zdrowia Armii „Modlin” dowodzonej przez gen. bryg. Emila Przedrzymirskiego-Kru-
kowicza. Podczas działań wojennych sztab armii został podzielony na dwa rzuty: I 
sztab ścisły i II sztab ciężki. Do drugiego rzutu zaliczono logistykę, w tej grupie 40. 
oficerów znalazł się także Szef Służby Zdrowia. Kierowano się przez Luboml do Wło-
dzimierza Wołyńskiego lub Lwowa, w wyniku agresji Sowietów na Polskę w dniu 17 
września 1939 r. duża część polskich oficerów dostała się do niewoli sowieckiej, w tym 
płk dr Jan Maria Pióro. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku, zamordowany 
strzałem w tył głowy przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 r. 4. 

Tabliczka epitafijna nr 2439 na Cmentarzu Wojskowym w Piatichatkach-Charkowie 
w zwięzłej formie informuje o tym, że tam spoczywają zwłoki tego polskiego ofice-
ra, wileńskiego ginekologa, który na zawsze już pozostał na obcej ziemi i nigdy nie 
powrócił na piękną Wileńszczyznę. W dniu 5 października 2007 r. postanowieniem 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  nr 112-48-07 płk dr Jan Maria Pióro został mia-
nowany pośmiertnie na stopień generała brygady. Należy zauważyć, że jego syn Tade-
usz także osiągnął w Wojsku Polskim stopień generała brygady, kontynuując niejako 
tradycje rodzinne. W dobie absolutnego zaniku autorytetów warto przypomnieć postać 
tego lekarza wojskowego, który może być wzorem postępowania dla współczesnych 
medyków wojskowych.

4 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie: AP-3073; Relacja gen. bryg. Tadeusza 
Pióro w posiadaniu autorów; Tadeusz Jurga,  Władysław Karbowski : Armia „Modlin” 1939. Warszawa, 
1987 s. 343-344
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 Mgr Katarzyna Karkutt-Miłek

DzIAŁAlNość SPoŁeCzNA I SAMoRząDoWA 
ŁóDzKIeGo APteKARzA leoPolDA SKulSKIeGo 

W CzASIe WIelKIej WojNy (1914-1918) 

Dr Wojciech Giermaziak
Warszawa – GBL

Abstract

In the article the author introduced Lodz pharmasist Leopold Skulski’s activity during World War I. In 
tough occupation circumstances Skulski ran his own pharmacy and was an active participant in social and 
political life in Lodz. In 1915 he became the president of the Pharmaceutical Department at the General 
Committee of Citizens; he was a founder and chairman on the Polish Gymnastic Society board of directors. 
Since 1916 he participated in the works of one of the most important polish social organizations during the 
war - Central Welfare Council. He was a member of City Council and served as a mayor of Lodz. In his 
civil activity he most of all engaged in social issues; he stipulated raising salaries of the teachers, work-
people and clerks; he strived for increasing the dinners’ subsidy for children. Leopold Skulski was one of 
the leaders in the Zjednoczenie Narodowe. Fighting for preserving Polishness he initiated and organized 
celebrations of many patriotic anniversaries. In 1918 he patricipated in the sitting of the First Council of 
State. One year later he received the seat in Parliament.

Streszczenie

W artykule przedstawiono działalność łódzkiego farmaceuty Leopolda Skulskiego w czasie I Wojny 
Światowej. W trudnych warunkach okupacyjnych prowadził własną aptekę i brał aktywny udział w życiu 
społecznym i politycznym Łodzi. W 1915 roku został przewodniczącym Sekcji Farmaceutycznej przy 
Głównym Komitecie Obywatelskim, był założycielem i prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego. Od 1916 roku uczestniczył w pracach jednej z najważniejszych polskich organizacji społecz-
nych czasu wojny – Rady Głównej Opiekuńczej. Pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej, burmistrza i nad-
burmistrza Łodzi. W swej działalności społecznej zajmował się przede wszystkim sprawami socjalnymi, 
postulował podniesienie płac nauczycieli, robotników i urzędników, zabiegał o zwiększenie dotacji na 
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obiady dla dzieci. Leopold Skulski był jednym z przywódców Zjednoczenia Narodowego. Walcząc o za-
chowanie polskości był inicjatorem i organizatorem obchodów wielu patriotycznych rocznic. W 1918 roku 
brał udział w posiedzeniu I Rady Stanu. Rok później otrzymał mandat posła do Sejmu Ustawodawczego.

Okres pierwszych kilku miesięcy wojny charakteryzował się ogólną dezorga-
nizacją i sporym zamieszaniem w mieście. Wybuch wojny i wieści napływające 
z frontu (zwłaszcza po barbarzyńskim zbombardowaniu Kalisza) wywołały wielkie 
niepokoje, a w środowisku urzędniczym administracji rosyjskiej wręcz panikę, która 
przerodziła się w pośpieszną ewakuację instytucji państwowych, a także pociągnęła 
za sobą wycofanie instytucji finansowych. Sytuację pogorszyło wycofanie głównych 
oddziałów wojskowych stacjonujących w Łodzi i policji. Sytuacja, gdy z jednej stro-
ny nagle miasto zostało pozbawione administracji oraz służb zapewniających względ-
ny spokój i bezpieczeństwo, a z drugiej, gdy jeszcze nie pojawiły się takie instytucje 
narzucone przez nowego okupanta, groziła nieobliczalnymi skutkami. Bardzo szybko 
rosła liczba przestępstw, zwłaszcza rozbojów oraz rabunków sklepów, magazynów 
żywności i składów węgla. 

Niepokoje wywołane wybuchem wojny, przerwanie szlaków komunikacyjnych 
i odcięcie miasta od rynków zbytu, zamrożenie aktywów w bankach, bądź ich utrata 
– to wszystko nie pozostało bez wpływu na sytuację ekonomiczną łódzkich przedsię-
biorstw. Obawy przedstawicieli miejscowej burżuazji o przyszłość ich firm, zagrożenie 
utraty ich statusu majątkowego i społecznego, spowodowały w obliczu chaosu struktur 
miejskich podjęcie starań w celu powołania tymczasowego organu społecznego utrzy-
mującego porządek i zastępującego ewakuowane władze miejskie. W dniu opuszczenia 
miasta przez prezydenta Władysława Pieńkowskiego, 3 sierpnia 1914 roku w prasie 
ukazała się anonimowa odezwa pt. Odezwa do obywateli: „Grono obywateli w ciężkich 
warunkach, jakie w wyjątkowych okolicznościach dzisiejszych miasto nasze przeżywa, 
tworzy przy miejscowej straży ogniowej ochotniczej organizację w celu współdziała-
nia z władzami w utrzymaniu wśród współobywateli spokoju i bezpieczeństwa. Orga-
nizacja ta w razie ewentualnych komplikacji spełniać będzie nadal swoje obowiązki, 
skierowane ku utrzymaniu w mieście porządku. Wobec tego ogół mieszkańców winien 
zachować się spokojnie, nie denerwować się, nie szerzyć wśród współobywateli po-
płochu, porządek bowiem i ład są na wszelki wypadek zagwarantowane. Na współoby-
watelach ciąży obowiązek zachowaniem się, rozwagą i zimną krwią współdziałać z or-
ganizacją obywatelską w utrzymaniu spokoju”1. „Gronem obywateli” była utworzona 
już 1 sierpnia pod przewodnictwem przemysłowca Alfreda Biedermana tzw. „rada 
czternastu”, która tydzień później (10 sierpnia) przemianowała się na Główny Komi-
tet Obywatelski (GKO). W jego skład wchodziły osoby: kupiec Antoni Stamirowski 

1 Mieczysław Hertz: Łódź w czasie wielkiej wojny. W: Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918. Łódź 2014 
s. 29-30 
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(przewodniczący), przemysłowiec Stanisław Silberstein i inżynier mechanik Tadeusz 
Sułowski (wiceprzewodniczący), nauczyciel Józef Adamowicz i inżynier chemik Eu-
geniusz Krasuski (sekretarze), finansista Maks Kernbaum (skarbnik), jako członko-
wie: fabrykanci Henryk Barciński, Alfred Biederman, Karol Eisert, Gustaw Geyer, 
Leon Grohman, Oskar Kindler, Zygmunt Richter, Karol Wilhelm Scheibler, dyrektor 
polskiego gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia” Jan Czeraszkiewicz, właściciel domu 
handlowego Edward Heiman, wiceprezes Łódzkiego Komitetu Giełdowego dr Józef 
Konic, proboszcz parafii św. Józefa ksiądz dziekan hr. Henryk Przeździecki, lekarze 
Henryk Trenkner i Ignacy Watten oraz działacz robotniczy Józef Wolczyński2. 

Przy GKO w Łodzi działało szereg komitetów (wydziałów) i sekcji obejmujących 
swoim działaniem większość aspektów życia samorządowego i społecznego w mie-
ście. Do najważniejszych należały: Sekcja Zaprowiantowania Miasta, Komitet Tanich 
i Bezpłatnych Kuchen, Komitet Opałowy, Komitet Robót Publicznych, Sekcja Szkol-
na, Sekcja Sanitarno-Szpitalna, Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej (CKMO) 
i Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym (KONPB). 

Gwałtowne pogorszenie się i tak nie najlepszych warunków bytowych większej 
części mieszkańców Łodzi, jakie nastąpiło w ciągu pierwszych miesięcy wojny, a przy 
tym fatalny stan sanitarny miasta pozbawionego wodociągów i kanalizacji sprzyjał 
szerzeniu się szeregu chorób zakaźnych. Wysiłki Sekcji Sanitarno-Szpitalnej GKO nie 
mogły przynieść natychmiastowej poprawy, zwłaszcza, że pod jej opieką pozostawało 
wielu rannych żołnierzy rosyjskich i bezdomnych uciekinierów ze zniszczonych okolic 
Łodzi. Już w grudniu 1914 roku wybuchła tutaj epidemia tyfusu brzusznego, wzrosła 
śmiertelność z powodu gruźlicy, zanotowano także przypadki cholery. W początkach 
1915 roku w zastraszających rozmiarach szerzyła się ospa i tyfus. Kłopotliwy – wobec 
rosnącej liczby chorych - był brak lekarstw w mieście odciętej od dostaw z innych 
miast dawnego zaboru rosyjskiego oraz z zagranicy. Braki te występowały zarówno 
w ośrodkach lecznictwa zamkniętego, u lekarzy wolno praktykujących oraz w skład-
nicach aptecznych i aptekach, co było ogromnym problemem dla lekarzy skupionych 
w Sekcji Sanitarno-Szpitalnej. Powstał wówczas pomysł utworzenia Sekcji Farmaceu-
tycznej, która zajęłaby się kontrolą aptek, sprowadzaniem środków leczniczych i prze-
ciwdziałaniem spekulacji tymi środkami. Dla zwiększenia autorytetu wśród samych 
aptekarzy pieczę nad działalnością tego organu przejął CKMO.

W ramach CKMO utworzono w różnym czasie 12 sekcji: Sekcję Prawną, Komisje 
Rozpoznawczo-Pojednawcze, Sekcję Kontroli Miar i Wag, Wydział Techniczno-Bu-
dowlany, Komisję Informacyjną, Sekcję Rekwizycji Koni, Wydział Przepustek, Milicję 
Obyczajności Publicznej, Inspektorat Pracy, Sekcję Sanitarną oraz właśnie Sekcję Far-
maceutyczną. Sekcja Farmaceutyczna składała się z czterech delegatów Stowarzysze-

2 Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919. Łódź 1918 s. 71 
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nia Aptekarzy Łódzkich i reprezentantów Towarzystwa Lekarskiego, Stowarzyszenia 
Pracowników Aptekarskich oraz Stowarzyszenia „Drogista”. Sekcja Farmaceutyczna 
rozpoczęła swoją działalność 18 marca 1915 roku, a jej przewodniczącym został farma-
ceuta Leopold Skulski3. Określono wówczas poszerzone zadania tego organu: należało 
do niego przede wszystkim dbanie o zaopatrzenie farmaceutyczne aptek, prowadze-
nie ewidencji aptek, kontrola dystrybucji wód mineralnych, rozdział rekwirowanego 
spirytusu na potrzeby farmaceutyczne, a przede wszystkim ochrona medykamentów 
i artykułów sanitarnych przed rekwizycjami okupanta4. Na ogólną liczbę 4 tysięcy uży-
wanych w tym czasie lekarstw podniesiono ceny tylko 95 spośród nich. 

3 Mieczysław Skarżyński : Główny Komitet Obywatelski w Łodzi i jego działalność w latach 1914-
1915. W: Varia, Muzeum Historii Miasta Łodzi nr 3 Łódź 1986 s. 39 

4 Łukasz Kot , Leopold Skulski : Premier z Zamościa 1877-1939. Zamość 2007 (45) s. 21 

Leopold Skulski
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Od 1916 roku Leopold Skulski brał czynny udział w pracach lokalnego oddziału 
jednej z najważniejszych polskich organizacji społecznych czasu wojny – Rady Głów-
nej Opiekuńczej. Rada Główna Opiekuńcza (RGO) była naczelną organizacją pomocy 
ofiarom wojny i powołana została w grudniu 1915 roku w Warszawie dzięki zabiegom 
hr Adama Ronikiera. Organizacja podejmowała na terenie byłego zaboru rosyjskiego 
wszechstronną działalność pomocową gromadząc a następnie przekazując instytucjom 
opiekuńczym żywność, odzież oraz zasiłki pieniężne. Prowadziła także własne bursy, 
schroniska, żłobki, ochronki, tanie i bezpłatne kuchnie oraz herbaciarnie, organizowała 
kolonie letnie dla dzieci. Środki materialne czerpała z dotacji instytucji społecznych, 
władz okupacyjnych, zagranicznych organizacji pomocowych oraz datków ludności. 
Jedną z największych akcji społecznych RGO była organizowana corocznie w mie-
siącach letnich w latach 1916, 1917 i 1918 Wielka Kwesta Ogólnokrajowa „Ratujcie 
dzieci”. Organizacja, mimo iż znajdowała się pod nadzorem niemieckich władz oku-
pacyjnych, spełniała bardzo ważną funkcję społeczną, wspierała władze samorządowe 
w dziedzinie zaprowiantowania ludności, często ratowała od głodu i zimna, pozwalała 
przetrwać najuboższym trudne czasy wojenne. RGO skupiała w swoich szeregach elitę 
lokalnych działaczy społecznych, pracujących przez wiele godzin dziennie honorowo. 
W terenie działały „okręgowe” i podlegające im „miejscowe” rady opiekuńcze – Łódz-
ka Okręgowa Rada Opiekuńcza (ŁORO) obejmująca okoliczne powiaty i na obsza-
rze Łodzi – Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza (ŁMRO). Zjednoczenie Narodowe 
mające wpływy w kręgach inteligenckich, której przedstawiciele zdominowali aparat 
władzy w mieście, podjęło próbę opanowania obu tych rad opiekuńczych. Okręgowa 
Rada Opiekuńcza w Łodzi powstała w pierwszym kwartale 1916 roku, a jej zarząd 
tworzyli: dyrektor Zarządu Towarzystwa Akcyjnego „Siemens” w Łodzi Antoni Stami-
rowski (przewodniczący), generalny wikariusz diecezji warszawskiej ks. Henryk Prze-
ździecki, inżynier, dyrektor Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdo-
wych Wiesław Gerlicz, finansista Maks Kernbaum, adwokat Kazimierz Rossmann, 
lekarz Kazimierz Brzozowski i dyrektor rzeźni miejskiej Karol Zalewski. Do ŁMRO 
weszli: Leon Grohman (przewodniczący), Stefan Barciński i Józef Lachmanowicz (za-
stępcy), Bronisław Knothe (sekretarz), Leon Chwalbiński (skarbnik), pastor Rudolf 
Gundlach, przemysłowcy Gustaw Geyer, Leon Hirszberg i Maurycy Poznański, ksiądz 
Jan Albrecht, inżynier chemik Edward Wagner, lekarz Antoni Tomaszewski, działacz 
polityczny Antoni Harasz oraz właściciel apteki przy ulicy Piotrkowskiej 307 Leopold 
Skulski, jeden z przywódców Zjednoczenia Narodowego w Łodzi5. 

Głównym zadaniem ŁMRO miała być działalność, prowadzona przy współpracy 
z Magistratem i Radą Miejską, na rzecz odbudowy zniszczonych zakładów pracy i go-

5Godzina Polski, nr 59 z 27 II 1916 i nr 69 z 8 III 1916. W lipcu 1917 r. skład zarządu ŁMRO stanowili: 
L. Grohman (prezes), L. Chwalbiński, S. Barciński (wiceprzewodniczący), C. Chrzanowski (sekretarz), E. 
Kaiserbrecht (skarbnik), Gazeta Łódzka, nr 198 z 21 VII 1917. Godzina Polski, nr 59 z 27 II 1916
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spodarstw rolnych, dostarczanie niezbędnych do realizacji tego celu materiałów bu-
dowlanych, zboża na zasiew, inwentarza itp. środków materialnych, a ponadto pośred-
niczenie między władzami miasta a ludnością w zakresie aprowizacji mieszkańców 
w artykuły pierwszej potrzeby i żywność (mąka, kasza, sól). Zamierzano organizować 
instytucje zwalczające lichwę żywnościową, wspierać zakładanie przytułków i domów 
opieki dla chorych i kalek, pomaganie administracji miasta w zorganizowaniu opieki 
sanitarnej dla niemowląt i ochronek dla dzieci6. Rady przejęły czynności rozwiązanego 
w roku poprzednim KONPB w zakresie pomocy materialnej i żywnościowej. 

Skulski, mimo iż wciąż prowadził własną aptekę, co w warunkach okupacyjnych 
nie było zadaniem łatwym, oprócz pełnienia funkcji prezesa Zjednoczenia Narodowe-
go, zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego i innych działań społecznikow-
skich, znajdował jeszcze czas na działalność w ramach ŁMRO. Po roku swojej dzia-
łalności ŁMRO, jej sekcja Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą powołała do życia nową 
komisję. W końcu kwietnia 1917 roku Skulski znalazł się w gronie 11 osób wybranych 
do „komisji wysyłania dzieci łódzkich na wieś” obok pań - „rejentowej” Grabowskiej, 
Sułowskiej, Rossmanowej, dr Brzozowskiej, Wyganowskiej, Meylertowej, oraz księ-
dza prałata Wincentego Tymienieckiego, księdza kanonika Albrechta, Jezierskiego i dr 
Maybauma7. Dzieci przebywające w mieście były najsilniej narażone na śmierć z po-
wodu głodu, zimna i epidemii. Według opinii lekarzy Henryka Trenknera i Antoniego 
Tomaszewskiego, minimum niezbędne do uratowania ludności Łodzi „od widma gło-
du, a miasta od epidemii” winno wynosić dziennie na 1 osobę co najmniej około 2.400 
kalorii (przy uwzględnieniu chleba, ziemniaków, tłuszczu i kaszy). Tymczasem normy 
odżywcze w przydziałach kartkowych nie przekraczały 1.000 kalorii dziennie8.

W dniu 7 maja 1917 roku wspólnie z innymi działaczami rady opiekuńczej (L. 
Grohmanem, S. Barcińskim i L. Chwalbińskim) Leopold Skulski podejmował prezesa 
Głównej Rady Opiekuńczej księcia Eustachego Sapiehę i wiceprezesa Antoniego Ol-
szewskiego, z którymi wizytował szereg instytucji dobroczynnych w Łodzi i którym 
zreferował sprawozdanie z prac sekcji opieki nad dziećmi i młodzieżą. Sekcja ta rozta-
czała opiekę nad około 14 tysiącami dzieci utrzymywanych dzięki zasiłkom RGO, co 
okazywało się jednak niewystarczające bowiem około 10 tysięcy dzieci należało dla 
braku żywności przesiedlić na wieś9.

Na posiedzeniu organizacyjnym kwesty „Ratujcie dzieci” ŁMRO odbytym 4 maja 
1917 roku wybrano członków 13 różnych sekcji powołanych w ramach tego przedsię-

6 Godzina Polski, nr 59 z 27 II 1916
7 Gazeta Łódzka, nr 99 z 12 IV 1917
8 Jan Fi ja łek, Janusz Indulski : Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-

historyczne. Łódź 1990 s. 271
9 Jan Fi ja łek, Janusz Indulski : Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945
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wzięcia, a w gronie działaczy II sekcji „nalepek i rabatów w sklepach” znalazł się obok 
Antoniego Harasza i Józefa Sachsa, Leopold Skulski10.

W listopadzie 1917 roku pod egidą ŁMRO zorganizował się komitet „Warsztaty 
pracy” mający na celu przetwarzanie bezużytecznych w gospodarstwach domowych 
odpadków (pudełek, puszek blaszanych, odpadków papierowych, korków, sznurków, 
szmat, szkła, skóry), aby dopomóc osobom pozbawionym pracy. Należało odnosić te 
odpadki do siedziby komitetu przy ulicy Cmentarnej 10 lub zostawić informację w jed-
nej z deklarujących się aptek – wśród nich była oczywiście apteka Leopolda Skulskie-
go, który mocno angażował się niemal w każdą akcję pomocową.

Przejawem wielkiego patriotyzmu Leopolda Skulskiego było inicjowanie i czynne 
uczestnictwo w wielu obchodach rocznicowych, związanych z wybitnymi postacia-
mi, bohaterami narodowymi lub upamiętniających wydarzenia o wielkiej doniosłości 
dla dziejów Polski. Legalne manifestowanie takich rocznic stało się możliwe dopiero 
w 1917 roku. Działania wojenne prowadzone w kampaniach roku 1916 nie przyniosły 
państwom centralnym większych sukcesów. Straty ludnościowe (Niemcy stracili tylko 
w jednej bitwie nad Sommą około pół miliona żołnierzy) i brak znaczących sukcesów 
terytorialnych na froncie zachodnim, wschodnim i bałkańskim spowodowały, że wojna 
stawała się dla tych państw dotkliwa gospodarczo, w coraz większym stopniu była to 
wojna materiałowa, pochłaniająca ogromne siły i środki. Problemem stały się uzupeł-
nienia walczących wojsk, co było jedną z przyczyn proklamowania przez państwa cen-
tralne Aktu 5 listopada 1916 roku, dotyczącego odtwarzania „samodzielnego państwa 
polskiego” z zachodnich ziem zaboru rosyjskiego. Chęć pozyskania sympatii Polaków 
sprawiła, że okupanci zmuszeni byli poczynić pewne ustępstwa i w latach 1917-1918 
wyrażali zgodę na organizowanie obchodów patriotycznych oraz publikowanie przez 
ich komitety broszur okolicznościowych.

W dniu 6 kwietnia 1917 roku zawiązał się w Łodzi Komitet Obchodu Rocznicy 
Konstytucji 3 Maja, w którym zasiadało 36 osób11. W ścisłym prezydium komitetu za-
siadali ksiądz prałat Wincenty Tymieniecki, Edward Wagner, prof. Stanisław Świdwiń-
ski oraz Leopold Skulski. Podczas jednego z pierwszych zebrań w sprawie tych obcho-
dów odbytych w lokalu Resursy Rzemieślniczej pojawiły się poważne różnice zdań 
w sprawach organizacyjnych i programu samej uroczystości między różnymi ugru-
powaniami politycznymi – tzw. aktywiści popierali urządzenie pochodu główną ulicą 
miasta, natomiast neutraliści (pasywiści), do których zaliczał się Skulski, byli temu 
przeciwni, uznając, że korzystniejsze będzie propagowanie rocznicy w wielu punktach 
miasta, a pochód będzie dla miasta zbyt uciążliwy. W przededniu święta Komitet wy-
dał specjalną Odezwę do Narodu, przypominającą okoliczności powstania i znaczenie 
Konstytucji 3 Maja z 1791 roku oraz wnioski płynące z jej uchwalenia dla świadomości 

10 Tamże, nr 123 z 6 V 1917 
11 Tamże, nr 116 z 29 IV 1917
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narodowej Polaków żyjących w kraju rozdartym na trzy części12. Ostatecznie zrealizo-
wano obie opcje święta – ulica Piotrkowska była miejscem bodaj największego pocho-
du w dotychczasowej historii miasta, odbyły się też liczne akademie, przeprowadzono 
szereg prelekcji, miasto zostało udekorowane emblematami i barwami narodowymi. 
Manifestacja 3-majowa stała się masową demonstracją uczuć patriotycznych miesz-
kańców miasta. W 1918 roku Magistrat z burmistrzem Leopoldem Skulskim na czele 
wydał polecenie świętowania w dniu 3 maja (piątek) we wszystkich podlegających mu 
biurach i instytucjach (czyli ich zamknięcia) oraz wywieszenie na gmachach miejskich 
flag narodowych (biało-amarantowych)13.

W lipcu 1917 roku Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza na posiedzeniu plenarnym 
omawiała m.in. sprawę obchodów 100-letniej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 
Do zorganizowania komitetu obchodu delegowano Edwarda Wagnera, Leopolda Skul-
skiego i Leona Chwalbińskiego14. Na początku sierpnia 1917 roku Skulski wziął udział 
w posiedzeniu programowym obchodów kościuszkowskich zorganizowanym z ini-
cjatywy miejscowej Rady Opiekuńczej w sali Stowarzyszenia Handlowców Polskich 
(ul. Piotrkowska 108). Postanowiono, że „obchodom należy nadać piętno prawdziwie 
narodowe”, burmistrz Skulski z kolei przekonywał zebranych że, biorąc pod uwagę 
ówczesne trudne warunki bytowe mieszczan, należy uroczystości kościuszkowskie 
przeprowadzić znacznie skromniej i zrezygnować z pochodu przez miasto ograniczając 
obchody do uroczystej akademii, odczytów, nazwania jednej z ulic lub placu imieniem 
Kościuszki, ewentualnie przystąpienia do składek ogólnokrajowych na wyznaczony 
przez rząd w Warszawie (Tymczasową Radę Stanu) cel społeczny15. Burmistrz Łodzi 
oświadczył organizatorom obchodów, że na jednym z posiedzeń Magistratu poruszo-
no sprawę projektu urządzenia na Nowym Rynku (obecnie placu Wolności) skweru, 
pośrodku którego zamierzano wybudować pomnik Tadeusza Kościuszki ewentualnie 
przemianowania ulicy Piotrkowskiej na ulicę imienia Kościuszki. 

Do komitetu obchodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki wybrano Le-
opolda Skulskiego, obok Edwarda Wagnera, Leona Koźmińskiego, Leona Chwalbiń-
skiego, księdza prałata Wincentego Tymienieckiego, Józefa Wolczyńskiego, Antoniego 
Harasza, Antoniego Remiszewskiego, Antoniego Stamirowskiego, Tadeusza Sułow-
skiego i Aleksandra Lutrosińskiego. Pierwsze posiedzenie komisji wyłonionej przez 
ŁMRO odbyło się 4 sierpnia z udziałem przedstawicieli szeregu instytucji społecz-
nych. W tym czasie wyłonił się problem z konkurencyjnym Demokratycznym Komi-
tetem Obchodu 100-lecia Kościuszki powołanym do życia przez Narodowy Związek 
Robotniczy, Stronnictwo Polskich Demokratów, Centrum Narodowe, Ligę Państwo-

12 Tamże, nr 109 z 22 IV 1917, nr 110 z 23 IV 1917, nr 120 z 3 V 1917, nr 121 z 4 V 1917 
13 Nowy Kurjer Łódzki, nr 117 z 2 V 1918
14 Gazeta Łódzka, nr 189 z 12 VII 1917 
15 Tamże, nr 214 z 6 VIII 1917
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wości Polskiej i działaczy bezpartyjnych z biurem organizacyjnym w siedzibie Klubu 
Narodowo-Literackiego (ul. Piotrkowska 79). W wyniku zabiegów członków Rady 
Opiekuńczej, w tym i osobiście Skulskiego, nowy komitet postanowił porozumieć się 
z istniejącą wcześniej komisją obchodów kościuszkowskich16. 

W połowie sierpnia wybrano nowy zarząd poszerzonego komitetu, w którym Skul-
skiego pominięto lub też on sam z tego członkostwa zrezygnował17. Padła wówczas 
propozycja przemianowania nazwy ulicy Spacerowej na ulicę Tadeusza Kościuszki. 
O zmianie nazw ulic mogli zadecydować radni Rady Miejskiej, której Komisja do 
spraw ogólnych rozważała na początku września wniosek o przemianowanie z okazji 
zbliżających się obchodów Kościuszki kilku łódzkich ulic: Rozwadowskiej na Bar-
tosza Głowackiego, Andrzeja na Racławicką, Benedykta na Jana Kilińskiego i Zie-
lonej na Berka Joselewicza. Ponadto, jak oświadczył Skulski na spotkaniu komitetu 
kościuszkowskiego, radni rozważali jeszcze projekt wzniesienia popiersia Naczelnika 
autorstwa architekta Piotra Brukalskiego na przecięciu ulic Spacerowej (która w tym 
miejscu kończyła się) i Andrzeja, zamierzając przedstawić sprawę Radzie Miejskiej 
w celu wyznaczenia odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia. 
Skulski przypomniał, że w swoim czasie na jednym z posiedzeń Rady Miejskiej roz-
ważana byłą sprawa przemianowania Nowego Rynku na Plac Kościuszki, na którym 
w przyszłości stanąć mógłby okazały pomnik, co zaakceptowała zarówno Rada Miej-
ska jak i Magistrat18. Leopold Skulski uważał że projekt przemianowania ulicy Spa-
cerowej na Aleję Kościuszki nie jest właściwy, a przy tym twierdził (nie bez racji), że 
„każdy pomnik przedstawia się o wiele lepiej, gdy jest wzniesiony na placu”. W gło-
sowaniu większość opowiedziała się za przemianowaniem Nowego Rynku, co Skul-
ski skomentował, że jeden projekt nie wyklucza realizacji drugiego, bowiem do Rady 
Miejskiej można będzie wnieść dwa wnioski dotyczące nazwy „Alei Kościuszkow-
skiej” i „Placu Kościuszkowskiego”, a dylemat rozstrzygną radni. Ponieważ rocznica 
przypadała w poniedziałek (15 października) postanowiono obchody rozłożyć na 3 dni 
– 13-15 października. W sobotę 13 października zaplanowano wygłoszenie odczytów 
historycznych i zrealizowanie przedstawień w różnych stowarzyszeniach i związkach 
zawodowych „po cenach bardzo niskich dla sfer robotniczych”, w niedzielę 14 paź-
dziernika przewidziano poranne nabożeństwa dla szkół i pensji w świątyniach wszyst-
kich wyznań, uliczną sprzedaż pamiątkowego znaczka z wizerunkiem T. Kościuszki 
oraz odsłonięcie w kościele pw. Św. Stanisława Kostki tablicy, po południu kolejne 
odczyty i przedstawienie „Kościuszko pod Racławicami”, natomiast w poniedziałek 
15 października rano odsłonięcie popiersia Kościuszki, w południe uroczystą akademię 

16 Tamże, nr 208 z 31 VII 1917 i nr 213 z 5 VIII 1917 
17 Tamże, nr 226 z 18 VIII 1917
18 Pomnik Tadeusza Kościuszki stanął w tym miejscu w 1930 roku, ale plac po zakończeniu wojny 

otrzymał miano placu Wolności 
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z występami chórów, zaś wieczorem przedstawienie w Teatrze Polskim sztuki napisa-
nej specjalnie na tą okazję przez Wojnarowską19. W końcu września biuro obchodów 
przeniesiono do lokalu ofiarowanego przez barona Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkow-
skiej 106. Na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Obchodu Kościuszkowskiego 
odbytym 30 września zatwierdzono wykonanie pamiątkowych znaczków „srebrnych 
i metalowych” w postaci broszek i miedzianych szpilek oraz znaczków papierowych, 
a burmistrz Skulski zamówił dla Magistratu pewną ilość biletów wstępu na akademię 
w Sali Koncertowej20.

Obchody kościuszkowskie miały charakter manifestacji patriotycznej i odbyły się 
w całym kraju, a ich ślady – zwłaszcza w postaci pomników, obelisków, pamiątko-
wych tablic – można spotkać dzisiaj w wielu miejscowościach Polski (pomniki stanęły 
m.in. w Aleksandrowie i Konstantynowie). W sobotnich wydaniach 13 października 
łódzkie gazety zamieściły wezwanie do mieszkańców Łodzi, które podpisał burmistrz 
Leopold Skulski: „Z powodu 100-letniej rocznicy śmierci T. Kościuszki, w imieniu 
Magistratu wzywam mieszkańców Łodzi do uczczenia bohatera narodowego udzia-
łem w uroczystościach organizowanych w dniu 15 października oraz do przystroje-
nia domów i mieszkań emblematami narodowymi”21. Główna część obchodów odbyła 
się w poniedziałek, miasto udekorowane zostało chorągwiami o barwach narodowych 
(biało-amarantowych), girlandami kwiatów, wizerunkami Naczelnika w oknach do-
mów i na wystawach sklepowych. W kościele pw. św. Stanisława Kostki wmurowano 
pamiątkową tablicę z popiersiem Kościuszki dłuta łódzkiego rzeźbiarza Wacława Ko-
nopki22. W ogrodzie przykościelnym posadzono dąb, a pierwszą grudkę ziemi rzucił 
burmistrz. Skulski wziął również udział w uroczystej akademii, gdzie przemawiał cha-
rakteryzując zebranym znaczenie naczelnika insurekcji 1794 roku dla narodu, mówiąc 
m.in.; „Kościuszko stopił swą kryształową duszę z duchem narodu, nadając mu tchnie-
nie potęgi i nieskazitelności”23. Uchwałą Rady Miejskiej ulice Spacerową i będącą jej 
przedłużeniem Nowo-Spacerową przemianowano na Aleję Tadeusza Kościuszki, przy 
której zaprojektowano wzniesienie w przyszłości pomnika.

W połowie maja 1918 roku zawiązał się w Łodzi tymczasowy Komitet Obchodu 
setnej rocznicy śmierci generała Henryka Dąbrowskiego, a spotkaniu organizatorów 
przewodniczył burmistrz Skulski. Na zebraniu przedstawiono wyniki prac przygo-
towawczych oraz projekt programu uroczystości zaplanowanej na dzień 6 czerwca. 
Zaplanowano całodniowe uroczystości rozpoczynające się porannymi nabożeństwami 
w kościołach wszystkich wyznań, przy czym nabożeństwo w kościele pw. Wniebo-

19 Tamże, nr 248 z 9 IX 1917
20 Tamże, nr 270 z 1 X 1917 
21 Tamże, nr 282 z 13 X 1917
22 Wacław Pawlak: Na łódzkim bruku. Łódź 1985 s. 218
23 Gazeta Łódzka, nr 287 z 16 X 1917
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wzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście miało zakończyć się uroczystym 
odśpiewaniem pieśni patriotycznych „Boże coś Polskę” i Mazurka Dąbrowskiego24 oraz 
wmurowaniem w westybulu świątyni pamiątkowej tablicy wykonanej przez zakład ka-
mieniarski Józefa Urbanowskiego (ławnika magistrackiego) z napisem: „Henrykowi 
Dąbrowskiemu, wodzowi legjonów – Łódź 1818-1918”25. Ponadto przewidziano prze-
prowadzenie pogadanek w szkołach, odczytów w różnych punktach miasta, pokaz „ży-
wych obrazów” ilustrujących zwrotki mazurka, zorganizowanie „dnia znaczka”, wy-
danie okolicznościowej broszury o twórcy Legionów Polskich, urządzenie uroczystej 
akademii wieczornej w sali Teatru Polskiego, a wreszcie przemianowanie jednej z ulic 
na „ulicę Henryka Dąbrowskiego”. Na tym zebraniu wybrano też 22-osobowy komitet 
organizacyjny obchodów, w łonie którego znalazł się również burmistrz Skulski. Każ-
dy z członków komitetu wszedł do jednej z pięciu sekcji – uroczystości kościelnych, 
wydawniczej, odczytowej, znaczka oraz urządzenia uroczystego wieczoru. Na drugi 
dzień po głównych uroczystościach, 7 czerwca o godzinie 21.00 w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w dawnej szkole przemysłowej przy ulicy Pańskiej 115 (dzisiaj ul. S. Żerom-
skiego) rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej dotyczące uczczenia pa-
mięci generała Henryka Dąbrowskiego z udziałem radnych, przedstawicieli Magistratu 
z burmistrzem Leopoldem Skulskim na czele, delegatów instytucji i stowarzyszeń oraz 
publiczności. Na tym posiedzeniu Rada Miejska uchwaliła przemianowanie Rynku 
Targowego na Plac Henryka Dąbrowskiego.

Dotkliwym problemem czasu okupacji były eksmisje z mieszkań. Władze okupa-
cyjne stosowały wobec lokatorów zalegających z opłatami czynszu ostre restrykcje, 
zasądzając niekiedy karę więzienia dla osób, które nie płaciły komornego w terminie, 
ponadto lokatorów nękali także właściciele domów. Ponieważ w czasie wojny przesta-
ły funkcjonować dotychczasowe sądy, natomiast adwokaci odmawiali stawania w są-
dach niemieckich, wielu lokatorów pozbawionych zostało wszelkiej ochrony prawnej. 
W tej sytuacji powstała konieczność przyjścia z pomocą tysiącom rodzin, pozba-
wionym często środków do życia, uruchomienia instytucji oferującej poradę prawną 
i łagodzącej spory między właścicielami domów a lokatorami w drodze sądów polu-
bownych. Wychodząc naprzeciw tym problemom grono łódzkich działaczy społecz-
nych, wśród których znajdował się Leopold Skulski, założyła 28 stycznia 1915 roku 
Towarzystwo „Lokator”. W sali Domu Ludowego 11 lutego odbyło się zgromadzenie 
nowego stowarzyszenia, na które zaproszono działaczy społecznych, spółdzielczych, 
związkowych, członków robotniczych partii politycznych, organizacji społeczno-opie-
kuńczych i stowarzyszeń kulturalno-oświatowych. Zebranych poinformowano o ukon-

24 Mazurek Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła” stał się oficjalnym hymnem państwowym Rze-
czypospolitej Polskiej dopiero od 26 lutego 1927 roku 

25 Nowy Kurjer Łódzki, nr 131 z 17 V 1918, nr 146 z 2 VI 1918, 149 z 5 VI 1918, nr 150 z 6 VI 1918, 
nr 151 z 7 VI 1918
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stytuowaniu się organizacji oraz określono jej cele i zadania na przyszłość. Pierwszym 
przewodniczącym zarządu został dr Mieczysław Kaufman, znany działacz kulturalno-
oświatowy, który pozostawał na tym stanowisku do swojej śmierci 22 listopada 1916 
roku. W zarządzie „Lokatora” oprócz Leopolda Skulskiego znaleźli się także – lekarz 
Bronisław Chylewski, nauczyciele H. Tulisz i P. Potz, działacz związków zawodowych 
Stanisław Majewski, przedstawiciel środowiska rzemieślniczego W. Bawarski oraz 
księgowy i zastępca kierownika Centralnego Biura Komitetu Tanich Kuchni Stefan 
Pawlak. Siedziba towarzystwa mieściła się w lokalu Muzeum Nauki i Sztuki przy ulicy 
Piotrkowskiej 91. W okresie pierwszej kadencji zarządu zapisało się do „Lokatora” 
aż 1.900 członków. Towarzystwo prowadziło sądy polubowne, skupiało się na pro-
blemach warunków mieszkaniowych środowisk robotniczych i na kwestii wysokości 
czynszu. Leopold Skulski mocno angażował się w prace towarzystwa, a gdy został 
burmistrzem Łodzi wspierał w miarę możliwości działalność „Lokatora” finansowo, 
jako organizacji wyższej użyteczności publicznej26.

Jeszcze jedną sferą działań publicznych, w których mocno angażował się burmistrz 
Leopold Skulski były przedsięwzięcia zmierzające do powołania jednolitego dla całego 
obszaru okupowanego przez Niemcy stowarzyszenia miast, przede wszystkim uspraw-
niającego zaopatrzenie ludności, a z czasem obejmującego inne dziedziny życia. Na 
posiedzeniu Rady Miejskiej 1 czerwca 1917 roku na wniosek radnego Ignacego Grala-
ka, poparty olbrzymią większością głosów, przyjęto rezolucję: „Rada Miejska uważa, 
że przeprowadzenie racjonalnego programu aprowizacji miasta odbyć się może jedynie 
przy współudziale innych miast i proponuje w tym celu zwołanie Zjazdu Delegatów 
Rad Miejskich dla omówienia spraw z tym związanych”27. Prezydent Policji Löhrs 
powołując się na ordynację wyborczą zabronił Radzie podejmowania tematu i dążenia 
do zwołania kongresu delegowanych rad miejskich. Na kolejnym posiedzeniu Rady 18 
czerwca jej przewodniczący złożył oświadczenie, iż zmuszony został do zdjęcia z po-
rządku dziennego dyskusji i wyboru komisji dla opracowania statutu Związku Miast.

Inicjatorem, niezależnie od łódzkiej Rady Miejskiej, podejmowanych w czasie 
trwania wojny prób stworzenia organizacji skupiającej miasta polskie pozostające pod 
okupacją niemiecką był warszawski adwokat, działacz niepodległościowy i prawnik 
administratywista Adolf Mścisław Suligowski28. W dniach 19-21 listopada 1917 roku 
zainicjował zjazd przedstawicieli ponad 20 miast. W ostatnim dniu zjazdu podpisano 
akt założenia Związku Miast Królestwa Polskiego. Podpisy złożyli przedstawiciele 16 

26 Jan Szczęsny: Leopold Skulski (działalność społeczno-polityczna w latach 1903-1922), praca magi-
sterska. W: Zakład Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. 1986 s. 59-60

27 Bezbronne miasto. Łódź 1914-1918. Łódź 2014 s. 175 
28 Karol Makles: Samorząd miejski (1921-1939) i jego dzieje. Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 14 

z. 1/2 s. 92-93
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miast posiadający wymagane pełnomocnictwa29. Silną reprezentację władz miejskich 
wysłała na zjazd Łódź, samorząd której tym tematem zajmował się jak wyżej wspomnia-
no znacznie wcześniej. Oficjalnymi delegatami byli: nadburmistrz Leopold Skulski, 
drugi burmistrz Maks Kernbaum, ławnicy: naczelnik Oddziału Podatkowego inżynier 
Henryk Dyljon, Mendel Krasucki i Tadeusz Kokeli oraz radni: przewodniczący Rady 
Miejskiej inżynier Tadeusz Sułowski, inżynier Eugeniusz Krasuski, dr Józef Sachs, 
Aleksander (Aleksy) Rżewski i Ludwik Weiss, ponadto w zjeździe jako członkowie 
nadzwyczajni wzięli udział radni Salo Budzyner i Ignacy Gralak. Skulski uczestniczył 
już w przeddzień zjazdu w zebraniu organizatorów mającym charakter towarzyski. Na-
tomiast w pierwszym dniu zjazdu, 19 listopada, wybrano komitet zjazdowy, w którym 
znaleźli się dwaj łodzianie – wśród prezesów zjazdu znalazł się Sułowski, a wśród 
wiceprezesów Skulski. Pierwszy referat („Urbanizacja jako nowe zjawisko w życiu 
społecznym”) wygłosił Adolf Suligowski, a w obradach popołudniowych wystąpił tak-
że burmistrz Skulski, na którego wniosek wybrano piętnastoosobową komisję, która 
miała się zająć zbadaniem wniosków dotyczących finansów i skarbowości miast. Gło-
sami delegatów wnioskodawca został przewodniczącym tejże komisji. 

Zjazd przedstawił program działania wysuwając 7 głównych postulatów: a) po-
czynienie starań o przyznanie gminom miejskim długoletnich i nisko oprocentowa-
nych pożyczek państwowych, b) wyjednanie decyzji władz państwowych aby Polska 
Krajowa Kasa Pożyczkowa udzielała miastom kredytów pod zastaw kwot należnych 
miastom za zwrotne świadczenia wojenne, c) poczynienie starań o zwolnienie miast 
od nadmiernych świadczeń na rzecz władz okupacyjnych, d) poczynienie starań aby 
państwo miało obowiązek wypłacania zapomóg rezerwistkom, e) dążenie do objęcia 
przez miasta monopoli, f) rewindykacja kwot należnych miastom od gmin za koszty 
kuracyjne i opiekę nad ubogimi, g) przygotowanie jednolitej ustawy dla miast o podat-
ku miejskim od dochodu30. 

Wnioski zjazdu koncentrowały się głównie wokół spraw finansowych, co było 
w końcu 1917 roku sprawą podstawową, rzutującą bezpośrednio na możliwości wspie-
rania najuboższych warstw mieszczańskich i w ogóle na funkcjonowanie miast. Nad-
zwyczajne wydatki łódzkiego magistratu spowodowane przez wojnę zmusiły miasto 
do zaciągania pożyczek na pokrycie bieżących potrzeb. Obliczano, że do marca 1919 
roku ogólna suma pożyczek miejskich w Łodzi sięgnie 70 milionów marek. Rada Miej-
ska i Magistrat musiały podejmować niepopularne w biedniejącym społeczeństwie de-

29 Do utworzenia związku wymagany był akces Warszawy i 6 miast z terenów Generalnych Guberna-
torstw Warszawskiego i Lubelskiego. W końcu 1918 r. do Związku Miast Królestwa Polskiego należało 
67 miast, wśród nich miasta okręgu łódzkiego – Kutno, Łowicz, Łęczyca, Pabianice, Piotrków, Szadek, 
Wieluń, Zduńska Wola, Złoczew i Zgierz. Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919. Łódź 1918, 
s. 108 

30 Gazeta Łódzka, nr 317 z 17 XI 1917, nr 319 z 19 XI 1917, nr 320 z 20 XI 1917, nr 321 z 21 XI 1917, 
nr 322 z 22 XI 1917 
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cyzje, widząc ratunek w podnoszeniu wszelkich podatków – podatku od dochodu, od 
nieruchomości, od gruntu, widowisk i rozrywek, piwa, psów, okien (sic !), biletów 
tramwajowych, gazu, elektryczności, kar podatkowych. Utworzenie Związku Miast ro-
kowało pewne nadzieje na ujednolicenie polityki okupantów wobec gmin miejskich i 
polityki podatkowej miast. Jednak do końca wojny nie udało się tych spraw uregulować 
i mimo utworzenia biura Związku Miast w Warszawie, które służyło miastom pomocą, 
radami i wskazówkami, zajmowało się komentowaniem i tłumaczeniem dekretów lub 
ustaw niemieckich oraz pełniło rolę mediatora w zatargach z władzami państwowymi, 
miasta musiały osobno walczyć o swoją egzystencję. W okresie swojego urzędowania 
burmistrz Skulski wielokrotnie wyjeżdżał służbowo do Warszawy biorąc udział w pra-
cach związku. Na kolejnych zjazdach Związku Miast 6 stycznia i 2 lutego 1918 roku 
delegatami łódzkimi byli Skulski i radny dr Sachs31. W marcu 1918 roku Skulski pełnił 
funkcję jednego z wiceprezesów Biura Komisji Organizacyjnej Związku Miast Królestwa 
Polskiego obok prezydenta miasta stołecznego Warszawy Piotra Drzewieckiego, radnych 
Warszawy Stanisława Patka i Lublina Bolesława Sekutowicza, natomiast radny dr Józef 
Sachs był członkiem tego biura32. Władze magistrackie i samorządowe Łodzi próbowały 
korzystać także z doświadczeń innych miast – np. wstyczniu 1918 roku drugi burmistrz 
Kernbaum, radny Krasucki o raz naczelnik biura wydziału finansowego Dzieniakowski 
przebywali w Krakowie, gdzie zwiedzali urządzenia miejskie33.

Dnia 19 czerwca 1915 roku wódz naczelny na Wschodzie wydał ustawę municypal-
ną, w wyniku której moc prawną traciły wszystkie dotychczasowe przepisy o zarządzie 
miejskim34. Nowa „Ordynacja miejska dla obszarów Polski rosyjskiej podlegających 
niemieckiej administracji” miała obowiązywać od 1 lipca 1915 roku. Tym sposobem 
gospodarka miejska została przejęta od zlikwidowanego Głównego Komitetu Obywa-
telskiego przez nominowany Magistrat i 36-osobową Radę Miejską, których skład wy-
znaczył prezydent policji Mateusz von Oppen.

Jeszcze przed ogłoszeniem manifestu cesarzy z 5 listopada 1916 roku okupanci 
podjęli działania celem przeprowadzenia istotnych zmian w zakresie ustroju miejskie-
go i samorządów lokalnych. Generał-gubernator warszawski Hans von Beseler wydał 
1 listopada ordynację wyborczą, zgodnie z którą wybory do rad miejskich miały się 

31Nowy Kurjer Łódzki, nr 5 z 5 I 1918, nr 11 z 11 I 1918. Prawdopodobnie Skulski w czasie pobytu 
w stolicy Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego pilotował także sprawę poszukiwania wizerunku 
najstarszego herbu Łodzi. W kwietniu 1918 roku Magistrat otrzymał z Archiwum Akt Dawnych w War-
szawie podobiznę takiego herbu, niezbędną dla ustalenia wzoru pieczęci magistrackiej. Wzór pochodził 
z dokumentu datowanego na 1778 rok, na którym znajdował się lakowy odcisk pieczęci utrzymanej w 
stylu renesansowym z godłem miasta – łódką z wiosłem i napisem w otoku: „SIGILLVM OPIDI LODZIA 
1577”. Nowy Kurjer Łódzki, nr 110 z 25 IV 1918 

32 Tamże, nr 61 z 4 III 1918
33Tamże, nr 12 z 12 I 1918
34 Mirosław Jaskulski : Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku. Łódź 2001 s. 90 i n.  
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odbywać w systemie kurialnym, grupującym kandydatów według statusu społecznego, 
a nie w systemie terytorialnym. W miastach liczących powyżej 20 000 mieszkańców 
(a więc oczywiście także w Łodzi) przewidziano sześć kurii wyborczych wybierają-
cych po 10 radnych każda, niezależnie od liczby wyborców. Do głosowania uprawnieni 
byli tylko mężczyźni mający ukończone 25 lat (osoby wybierane 30 lat), a kobiety 
jedynie wówczas, gdy były właścicielkami nieruchomości lub reprezentowały przed-
siębiorstwa handlowe35. Pierwsza kuria skupiała inteligencję zawodową z wyższym 
wykształceniem (778 wyborców), druga – wielki przemysł i handel (568 wyborców), 
trzecia – rzemiosło i drobny przemysł (6 459 wyborców), czwarta – właścicieli domów 
i gruntu (3 224 wyborców), piąta – lokatorzy płacący podatki lokalowe (3 432 wybor-
ców), szósta – robotników (17 656 wyborców). 

Akt 5 listopada 1916 roku ogłoszony znakomitszym obywatelom przez generał-gu-
bernatorów Beselera i Kucka w Warszawie, oznajmiający, że cesarze Niemiec i Austrii 
postanowili z ziem polskich „wydartych […] panowaniu rosyjskiemu […] utworzyć 
państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym” - formal-
nie był jedynie zapowiedzią aktu konstytucyjnego nowego Królestwa. Stwarzał jednak 
warunki do formowania organów państwowych, które później zostały przyjęte przez 
odrodzoną Rzeczpospolitą i rozbudził nadzieje Polaków na szybsze zakończenie woj-
ny. Miesiąc potem, 6 grudnia 1916 roku wydany został dekret o powołaniu Tymcza-
sowej Rady Stanu (TRS), namiastki rządu polskiego. Na swoje pierwsze posiedzenie 
zebrała się 14 stycznia 1917 roku i składała się z 25 członków, w tym 15 z okupacji nie-
mieckiej i 10 z austriackiej (członkiem Rady był m.in. Józef Piłsudski). Początki dzia-
łalności Tymczasowej Rady Stanu zbiegły się z wyborami samorządowymi w Łodzi. 
Do uprawnień TRS należało m.in. opracowanie projektów rozporządzeń dotyczących 
tworzenia polskich urządzeń państwowych oraz przygotowanie polskiej administracji. 
Z pewnością powstanie TRS dodatkowo zmobilizowało działania łódzkich ugrupowań 
politycznych liczących na umocnienie swoich wpływów w administracji lokalnej przy 
spodziewanej stopniowej utracie władzy okupanta. W rzeczywistości pozycja niemiec-
kiej administracji miejskiej jeszcze przez wiele miesięcy nie uległa istotnemu osłabie-
niu, a strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania miasta (np. finanse) podejmowa-
ło Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji. 

Zapisy na łódzkie listy wyborcze rozpoczęły się 9 grudnia 1916 roku i trwały dwa 
tygodnie. Zarejestrowało się łącznie 32 127 wyborców na ogólną liczbę 48 000 upraw-
nionych do głosowania. W wyborach wzięło udział 9 polskich komitetów wyborczych, 
z których dwa zdominowały lokalną scenę polityczną – Polski Komitet Wyborczy gru-
pujący zwolenników obozu narodowego (pasywistów) i Polski Centralny Komitet De-
mokratyczny (wspierany przez aktywistów). Wspierany przez Zjednoczenie Narodowe 

35 Edward Rosset :  Oblicze polityczne ludności miasta Łodzi w świetle statystyki wyborczej. Łódź 
1927 s. 33-35
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Leopold Skulski startował z listy Polskiego Komitetu Wyborczego w kurii V. Oprócz 
niego z tej listy wyborczej startowali: inżynier Eugeniusz Krasuski, bankowiec Wacław 
Kaffanke, aptekarz Wiktor Groszkowski, inżynier Feliks Przedpełski, nauczyciel pro-
fesor Józef Adamowicz, urzędnik kolejowy Jan Dmochowski, przemysłowiec Ernest 
Kaiserbrecht, prokurent Alfred Ramisch, kupiec Antoni Heppen, aptekarz Wiktor Wa-
gner, urzędnik Ignacy Hirszel, urzędnik Tadeusz Kokeli, nauczyciel Henryk Ostrowski, 
handlowiec Stefan Naruszkiewicz, technik tkacki Zygmunt Rapczyński, inżynier Sta-
nisław Dietrich, urzędnik Stanisław Łukomski i sekretarz towarzystwa kredytowego 
Janusz Wereszczyński36. Wybory odbyły się w dniach 15-21 stycznia 1917 roku – 17 
stycznia odbyły się wybory w kurii V, w której startował Leopold Skulski. Udział w 
głosowaniu wzięło 25 656 osób, tj. 53 % uprawnionych, a 80 % zapisanych na listy 
wyborcze. Z wszystkich list narodowych zgłoszonych do kurii V na radnych miejskich 
wybrano: Juliusza Triebe, Jeremiasza Klocmana, Eugeniusza Krasuskiego, Leopolda 
Skulskiego, dr Dawida Rabinowicza, Josela Urysohna, Michałą Jarbluma, Ludwika 
Weina, Jakuba Glücksmana i Bermana Chila. Tak więc Polski Komitet Wyborczy uzy-
skał w tej kurii dwa mandaty – radnymi zostali Eugeniusz Krasuski i Leopold Skulski. 
Na ogólną liczbę 60 mandatów Polacy uzyskali 27 mandatów, Żydzi 25, Niemcy 8.

Bezpośrednio po wyborach nastąpiła wśród radnych konsolidacja na tle narodowym, 
w wyniku czego zawiązane zostało Koło Radnych Polaków liczące 26 członków (22 
chrześcijan i 4 radnych wyznania mojżeszowego; nie wstąpił do niego działacz PPS-
Lewicy Ignacy Gralak). Na pierwszym posiedzeniu Koła Polskiego powzięto decyzję, 
że frakcja polska może wstąpić do Rady Miejskiej tylko wtedy, gdy Magistrat zostanie 
spolszczony, a więc wtedy, gdy stanowisko burmistrza obsadzone zostanie przez Po-
laka, a ławników przez ludność miejscową, ponadto żądano uznania języka polskiego 
jako urzędowego w Radzie Miejskiej i Magistracie. Niemieckie władze okupacyjne 
odrzuciły te żądania, ostrzegając, że nie przystąpienie do pracy w Radzie będzie uka-
rane grzywną do 100 000 marek i więzieniem do 6 miesięcy. Sprawą tego konfliktu 
zajęła się Rada Regencyjna, która po długich pertraktacjach osiągnęła kompromis – 
wszyscy urzędnicy niemieccy pozostaną w Magistracie, pierwszy burmistrz (Heinrich 
Schoppen) pozostanie na swoim stanowisku jeszcze na okres prekluzyjny wynoszący 6 
miesięcy, natomiast stanowisko drugiego burmistrza obejmie radny Polak. Po minięciu 
pół roku awansuje on na stanowisko pierwszego burmistrza (nadburmistrza), a wy-
typowany przez Koło Polskie inny radny zajmie miejsce II burmistrza37. Po upływie 
ponad dwóch miesięcy na początku kwietnia władze okupacyjne poinformowały spo-
łeczeństwo, że „osoby, które podczas ostatnich wyborów do Rady miejskiej powołane 
zostały na stanowiska radnych miejskich, otrzymały obecnie od władz zwierzchnich 

36 Gazeta Łódzka nr 9 z 11 I 1917
37 W jego miejsce wszedł do Rady zastępca z listy kandydatów w kurii V Wacław Kaffanke 
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(informację), iż wybór ich został zatwierdzony i przeciwko pełnieniu ich funkcji nie 
ma żadnych przeszkód”38. 

Koło Polskich Radnych ostatecznie podporządkowało się wynegocjowanym wa-
runkom ale okres funkcjonowania miasta bez samorządu trwał kilka miesięcy i dopiero 
9 maja 1917 roku Leopold Skulski został nominowany przez władze okupacyjne dru-
gim burmistrzem miasta Łodzi i jednocześnie ustąpił z funkcji radnego Rady Miejskiej. 
Mieszczanie dowiedzieli się o tej nominacji dopiero kilka dni później z łam miejscowej 
prasy: „Magistrat otrzymał zawiadomienie od prezydium policji, że na drugiego bur-
mistrza m. Łodzi naznaczony został radny p. Leopold Skulski, a na przewodniczącego 
rady miejskiej inż. Tadeusz Sułowski. Pierwsze posiedzenie nowoobranych ławników 
odbędzie się jutro o godz. 4-ej i pół po południu”39. W wyniku tego posunięcia władz 
okupanta, dwa najważniejsze stanowiska w hierarchii urzędniczej administracji miej-
skiej powierzono działaczom Zjednoczenia Narodowego, określanych mianem pasywi-
stów, konstruujących początkowo swoją politykę niepodległościową w oparciu o Rosję 
oraz okazujących wobec okupanta niemieckiego niechęć ale i bierność. Jednak w walce 
politycznej o poparcie społeczne pasywiści atakowali i zwalczali partie socjalistyczne 
oraz ich związki zawodowe, odcinali się od ugrupowań radykalnych. W tym czasie nie 
opowiadali się już także za ideą połączenia ziem polskich pod berłem rosyjskim.

Pierwsze posiedzenie Magistratu odbyło się w poniedziałek 14 maja 1917 roku. 
W czasie obrad dokonano wyboru przedstawicieli Magistratu do 10 komisji (delega-
cji) Rady Miejskiej. Leopold Skulski znalazł się w trzech z nich: w Komisji Niesie-
nia Pomocy Biednym, później noszącym nazwę Wydział Dobroczynności Publicznej 
(Skulski – przewodniczący, Gerszon Neuman – zastępca, Stefan Maciński - członek), 
w Komisji Finansowo-Obrachunkowej, później Oddział Finansów i Kontroli (Schop-
pen – przewodniczący, Skulski – zastępca przewodniczącego, Albert Ziegler, Mak-
symilian (Maks) Kernbaum i Mendel Krasucki – członkowie) oraz w Urzędzie Miar 
i Wag, następnie Wydział Kontroli Miar i Wag (Skulski - przewodniczący)40. W 1918 
roku Skulski przewodniczył także powstałemu wówczas Wydziałowi Plantacji Miej-
skich.

Pierwsze, inauguracyjne, posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 23 maja 1917 
roku. Poprzedzający je komentarz w miejscowej prasie zawierał prorocze dla Leopolda 
Skulskiego słowa: „Dla każdego obywatela, który znalazł się w Radzie miejskiej, bę-
dzie działalność jego egzaminem przed społeczeństwem; obecnie niejeden z nich wy-
stępuje na forum naszego miasta, a w przyszłości może mu przypaść rola działacza na 

38 Gazeta Łódzka nr 90 z 2 IV 1917 
39 Tamże, nr 130 z 13 V 1917
40 Tamże, nr 133 z 16 V 1917 
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forum całego kraju”41. Obrady miały uroczysty charakter: „Przy stole na podwyższe-
niu zajęli miejsce: członkowie prezydium Rady, sekretarze; przy bocznym – magistrat 
z p. nadburmistrzem Szoppenem (Schoppenem) i p. burmistrzem Skulskim na czele, 
ławnicy oraz przedstawiciele władz policyjnych”42. Posiedzenie przebiegało pod ha-
słem - „główne zadanie Rady: ratowanie miasta!”. Koło Polskie zapowiedziało walkę 
o odbudowę państwowości polskiej, a przewodniczący Rady za najważniejsze zadania 
uznał uruchomienie przemysłu, sprawy kanalizacji i wodociągów oraz sprawy budow-
lane. Wyzwaniem dla pracy radnych były problemy aprowizacji, zdrowia publicznego, 
oświaty, kultury, roboty publiczne i konieczność ulżenia nędzy. Kolejne posiedzenie 
Rady odbyło się już następnego dnia i podobnie jak wcześniej uczynił to Magistrat, 
dokonano przydzielenia 60 radnych do pięciu komisji (sekcji) problemowych – skar-
bowej, do spraw ogólnych, regulaminowo-prawnej, pojednawczo-wyborczej i pracy. 
Trzecie, robocze, posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 1 czerwca 1917 roku. 12 
czerwca komisja finansowa przy Magistracie otrzymała od specjalnej sekcji budżet 
na rok 1917. Na większości posiedzeń Rady Miejskiej obecny był Leopold Skulski, 
a tylko w wypadkach szczególnych (np. wyjazd do Warszawy) zastępował go Maks 
Kernbaum, ponadto uczestniczyli w obradach ławnicy, specjalizujący się w proble-
mach będących tematem danego posiedzenia. Łącznie do 1 listopada 1918 roku Rada 
Miejska odbyła 117 posiedzeń (w 1917 roku – 56, w 1918 roku – 61). 

Duży wpływ na poczynania władz administracji lokalnych miały krajowe wyda-
rzenia polityczne. W sierpniu 1917 roku członkowie Tymczasowej Rady Stanu złożyli 
mandat powierzając dalsze prace powołanej przez siebie Komisji Przejściowej. Komi-
sja przedstawiła władzom okupacyjnym wniosek o powołanie nowego ciała – trzyoso-
bowej Rady Regencyjnej - i zaproponowała jego skład, który uzyskał zatwierdzenie. 
Powołana wspólnym reskryptem cesarzy niemieckiego i austriackiego z 12 listopada 
1917 roku Rada Regencyjna miała stanowić najwyższą władzę państwową w Króle-
stwie Polskim do czasu powołania króla. 

Rozporządzeniem Cesarsko-Niemieckiego Prezydenta Policji z 29 września 1917 
roku Leopold Skulski został mianowany nadburmistrzem (I burmistrzem) miasta Ło-
dzi, natomiast jego stanowisko (II burmistrza) objął Maks Kernbaum. Ówczesna prasa 
podawała datę późniejszą: „Szef administracji przy generał-gubernatorstwie warszaw-
skim, za zgodą p. generał-gubernatora, 1 października 1917 roku powierzył dotychcza-
sowemu drugiemu burmistrzowi, p. Leopoldowi Skulskiemu stanowisko pierwszego 
burmistrza m. Łodzi. Na zasadzie § 15 Ustawy miejskiej p. prezydent policji m. Łodzi 
powierzył dotychczasowemu ławnikowi p. Maksowi Kernbaumowi tymczasowe peł-

41 Tamże, nr 140 z 23 V 1917. Niedawno radny, a wówczas już II burmistrz Leopold Skulski został po 
wojnie premierem

42 Tamże, nr 141 z 24 V 1917 
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nienie czynności drugiego burmistrza m. Łodzi”43. Polecono wówczas Głównej Kasie 
Miejskiej wypłacenie burmistrzowi Skulskiemu kwartalnie „z góry” licząc od 1 paź-
dziernika 1917 roku pensji rocznej 18.000 marek i na wydatki reprezentacyjne oraz 
mieszkanie 6.000 marek, a II burmistrzowi Kernbaumowi pensji rocznej 12.000 marek. 
Dotychczasowy nadburmistrz Schoppen wstąpił ponownie do Cesarsko-Niemieckiego 
Prezydium Policji i objął wydział nadradcy rządowego barona von Bernewitza, który 
objął funkcję szefa powiatu łowickiego i sochaczewskiego. Wcześniej, 7 maja 1917 
roku, na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej poświęconej wyborom ławników, 
głosami Koła Polskiego wybrani zostali dr Henryk Trenkner (zdrowotność), Henryk 
Dyljon (podatki), Józef Urbanowski (oświata), Tadeusz Kokeli (zaopatrzenie miasta) 
i Stefan Maciński (tanie kuchnie). Obaj burmistrzowie i wszyscy ławnicy byli członka-
mi Koła Polskiego i podporządkowywali się jego dyrektywom. W ten sposób frakcja 
polska obsadziła swoimi przedstawicielami prawie wszystkie ważniejsze stanowiska 
w Magistracie

Posiedzenia Rady Miejskiej początkowo odbywały się w siedzibie Towarzystwa 
Kredytowego m. Łodzi przy ul. Średniej 19 (Towarzystwo udzielało sali bezpłatnie) 
– bo jak mówili burmistrz Skulski i przewodniczący Rady Miejskiej Sułowski nie uda-
ło się wyszukać odpowiedniego lokalu w mieście do przeprowadzenia posiedzeń44. 
W roku następnym obrady przeniesiono do sali w dawnej szkole przy ulicy Pańskiej 
115.

Ustawa o miastach z dnia 19 czerwca 1915 roku (wchodziła w życie 1 lipca 1915 
r.) obowiązywała początkowo w 21 miastach: Łodzi, Częstochowie, Sosnowicach (So-
snowcu), Będzinie, Kaliszu, Włocławku, Pabianicach, Wieluniu, Sieradzu, Zduńskiej 
Woli, Kutnie, Łęczycy, Ozorkowie, Zgierzu, Gostyninie, Nieszawie, Kole, Koninie, 
Słupcy, Turku i Zawierciu45. Ustawa określała prerogatywy władz gmin miejskich, fi-
nansowanie miast, władzę nadzorczą, prawo dyscyplinarne, przepisy karne i użycie 
przymusu. W paragrafie 30 zapisano: „Cesarski prezydent policji wykonywa nadzór 
państwowy w miastach […] Władza nadzorcza czuwa nad tem, aby gmina miejska 
spełniała swe zadania ustawowe, przestrzegała granic, przepisanych dla samorządu 
[…] W tym celu władza nadzorcza jest upoważniona do wglądania każdego czasu 
w cały bieg administracyjnych spraw miejskich”. Administracja miejska składała się 
z Magistratu i „korporacji radnych”, czyli Rady Miejskiej. Magistrat (§ 17) składał się 
z burmistrza jako przewodniczącego, drugiego burmistrza jako zastępcy i ławników, 
których liczba zależała od liczby mieszkańców miasta – miasta do 50 tys. mieszkań-
ców – 4 ławników, 50-200 tys. - 6, 200-500 tys. - 8, powyżej 500 tys. - 10. Burmistrza 
mianował naczelnik administracji cywilnej Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego 

43 Nowy Kurjer Łódzki, nr 271 z 2 X 1917  
44 Tamże, nr 317 z 17 XI 1917 
45 Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919. Łódź 1918 s. 87-94
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po uzyskaniu zezwolenia warszawskiego generał-gubernatora. Ławników magistratu 
za pierwszym razem wybierała władza nadzorcza, przy następnej kadencji wybierała 
rada miejska przez głosowanie, ale wybór wymagał zatwierdzenia władzy nadzorczej. 

Magistrat (§ 22) „pod kierownictwem burmistrza prowadzi sprawy administracyjne 
na podstawie regulaminów”. Burmistrz może kwestionować wszystkie uchwały magi-
stratu, na które się nie zgadza i prosić władzę nadzorczą o rozstrzygnięcie.”

„Korporacja radnych miejskich” składała się z 24 członków, natomiast w miastach 
ponad 200 tys. mieszkańców z 36 członków, których wybierają obywatele, ale prze-
wodniczącego mianowała władza nadzorcza spośród radnych (§ 19). Radni mogli de-
cydować w sprawach: 1) uchwalenie budżetu miejskiego, 2) wydawanie ustaw podat-
kowych, 3) zaciąganie pożyczek miejskich, 4) wydatki poza budżetowe przekraczające 
rocznie kwotę 6 tys. marek, 5) zakładanie, urządzanie lub dokonywanie zasadniczych 
zmian zakładów lub przedsiębiorstw miejskich, 6) wydawanie ogólnie obowiązujących 
przepisów i statutów w sprawach gminnych, 7) zmiany w stanie majątku nieruchomo-
ści miejskich i kapitałów, 8) osobne sprawy poruczone radnym miejskim przez władzę 
nadzorczą lub magistrat do opracowania. W tych sprawach radni podejmowali uchwały 
na podstawie projektów przygotowanych przez magistrat. Ponadto Rada Miejska miało 
prawo zwrócenia się z zażaleniem do władzy nadzorczej w sprawie zarządzania intere-
sami miejskimi przez magistrat (§ 24). W paragrafie tym dodano jeszcze, że burmistrz 
i członkowie magistratu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach radnych miej-
skich i zdania ich „winne być wysłuchane każdej chwili”, a ponadto w § 25 odniesiono 
się do kontrowersji między dwoma organami samorządu: „Jeżeli nie dojdzie do skutku 
porozumienie pomiędzy magistratem a korporacją radnych miejskich, a sprawa odno-
śna nie cierpi zwłoki, natenczas rozstrzyga władza nadzorcza”. W przypadku Łodzi do 
takich, niekiedy długotrwałych, sporów dochodziło dosyć często i burmistrz dysponu-
jący ograniczonymi budżetem finansami musiał zdecydowanie oponować wobec żądań 
radnych, zwłaszcza tych pozostających poza Kołem Polskim. Wobec ogromu potrzeb 
miasta okresu wojny takie stanowisko burmistrza nie przysparzało oczywiście popu-
larności Leopoldowi Skulskiemu, ani nie dawało akceptacji ze strony wszystkich śro-
dowisk politycznych. Jednak okazywany przez niego patriotyzm i działania społeczni-
kowskie na wielu polach wzbudzały w znacznej części społeczeństwa duży szacunek 

W sprawie języka urzędowego 14 marca 1917 roku generał-gubernator von Bese-
ler wydał rozporządzenie obejmujące cały obszar okupowany przez Niemców z wy-
jątkiem Warszawy: „Językiem urzędowym dla magistratu i rady miejskiej jest język 
polski. Pieczęcie i stemple miejskie mają być polskie. Zarząd miejski załatwia swe 
czynności w języku polskim. Wszelkie obwieszczenia, ogólne zarządzenia i ogłoszenia 
zarządu miejskiego, jako też wszelkie dokumenty winny być ujęte w języku polskim. 
W korespondencji z władzami niemieckimi należy zawsze dołączyć uwierzytelnione 
niemieckie tłumaczenie (…) Władzy nadzorczej przysługuje prawo, w miarę potrzeby, 
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zezwolić na używanie języka niemieckiego w sprawach zarządu miejskiego, należy 
jednak o ile możności uwzględniać prawa języka polskiego. Burmistrzom jako też in-
nym urzędnikom miejskim, niemieckiej przynależności państwowej, przysługuje pra-
wo posługiwania się językiem niemieckim we wszystkich sprawach służbowych”46. Do 
1917 roku Magistrat używał pieczęci miejskiej wykonanej przez władze niemieckie 
w grudniu 1914 roku z dwujęzycznym napisem w otoku: „MAGISTRAT DER STADT 
LODZ / MAGISTRAT m. ŁODZI”. W środku na tarczy herbowej widniała łódka ze 
sterem w formie krzyża i wiosłem. W 1917 roku nadburmistrz Leopold Skulski nakazał 
usunąć z pieczęci tekst niemiecki, a w maju roku następnego Magistrat powziął uchwa-
łę o zmianie pieczęci według projektu Lucjana Małeckiego. Odtąd na tarczy barokowej 
znajdował się stylizowany rysunek łódki z wiosłem i napisem w otoku: „MAGISTRAT 
MIASTA ŁODZI”.

Sprawując najwyższe funkcje w administracji miejskiej Leopold Skulski musiał się 
zmierzyć z ogromnymi i trudnymi do realizacji w warunkach wojennych zadaniami 
jakie stały przed Magistratem i Radą Miejską. Przede wszystkim już samo przygoto-
wanie i uchwalenie budżetu miejskiego przez radnych rodziło wielkie napięcia. Przy 
znacznie skromniejszych wpływach budżetowych z różnego rodzaju podatków, zwłasz-
cza z podatku przemysłowego, skonstruowanie planu finansowego zaspokajającego 
najskromniejsze potrzeby miasta było zadaniem często wręcz niewykonalnym. Radni 
miejscy, ze zrozumiałych skądinąd powodów, domagali się zwiększenia wydatków na 
poszczególne sektory gospodarki miejskiej, szkolnictwo, zakłady opieki zdrowotnej 
czy liczne instytucje dobroczynne, co mogło być pokrywane w zasadzie wyłącznie 
z kolejnych kredytów. Wiele posiedzeń Rady Miejskiej, na których zwłaszcza ze stro-
ny radnych lewicowych padały wobec Magistratu postulaty „roszczeniowe”, toczyło 
się w napiętej atmosferze. Delegowani na obrady ławnicy, zastępca burmistrza Maks 
Kernbaum, a często sam burmistrz Skulski, musieli cierpliwie tłumaczyć problemy 
związane z realizacją uchwał Rady lub brakiem możliwości ich zrealizowania, o ob-
niżeniu wydatków na określone cele, konieczności przesunięcia środków, ewentualnie 
odsunięcia w czasie ich wydatkowania.

Leopold Skulski na bieżąco angażował się we wszystkie sprawy obligujące Magi-
strat do działania, w kilku przypadkach, chcąc koniecznie uczestniczyć w obradach, 
zwracał się do Rady Miejskiej o przesunięcia posiedzenia na inny termin z powodu 
jego pilnego wyjazdu do Warszawy. Jego priorytety w działalności publicznej na rzecz 
obywateli z okresu przed wyborem na stanowisko burmistrza, objawiły się także w la-
tach 1917-1918, gdy już takie stanowisko piastował. Przede wszystkim były to sprawy 
szeroko rozumianej oświaty – walka o pensje nauczycieli, o dotacje dla szkół, o wpro-

46 Gazeta Łódzka, nr 90 z 2 IV 1917, Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919. Łódź 1918 s. 100 
Komisarze sądowi posiadali pieczęcie z orłem polskim i z napisem w języku polskim już w styczniu 1917 
r. i używali je podczas wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi. Gazeta Łódzka, nr 11 z 13 I 1917
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wadzenie szkolnictwa powszechnego, sprawy dotowania instytucji dobroczynnych, 
tanich kuchni itp. Już na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Miejskiej (25 czerwca 
1917 r.) Skulski musiał twardo replikować radnym, że w przyszłości co prawda mogą 
oni uchwalać dowolne podwyżki, ale Magistrat nie jest w stanie wypłacać ich z termi-
nem wstecznym. Rzecz szła o podwyżki dla nauczycieli bonifikujące ich od 1 kwietnia 
1916 roku z powodu niekorzystnych zmian kursów waluty po wymianie rubli na marki. 
Burmistrz stwierdził wówczas nawet, że nauczyciele łódzcy są lepiej wynagradzani niż 
w Warszawie47. Sprawa ta, mimo że zapadła wówczas uchwała radnych korzystna dla 
nauczycieli, wracała pod obrady jeszcze wielokrotnie. Na posiedzeniu Rady 19 lipca 
Skulski jeszcze raz podkreślił, że jest przeciwny dopłacie nauczycielom za okres ubie-
gły, wyjaśnił natomiast, że ich pensje zostaną podniesione o 30 %48. 

Niezwykle istotne dla spraw oświaty łódzkiej było posiedzenie Rady Miejskiej 
1 października 1918 roku, na którym głównym wnioskodawcą uchwał był radny Abra-
ham Szwajcer. Powołując się na wcześniejsze oświadczenie burmistrza Leopolda Skul-
skiego, że „acz wyczerpana – kasa miejska dla Wydziału Szkolnictwa pieniędzy nie 
szczędzi” mówca przedstawił szereg wniosków – m.in. utworzenie stanowiska płatnego 
referenta administracyjnego do spraw szkolnych miejskich, przystąpienie do zakłada-
nia miejskich instytucji wychowawczych przedszkolnych (ochronek, domów dziecię-
cych), podniesienie płac kierowników szkół, przydzielenie po 100 mk każdej szkole na 
zorganizowanie lub powiększenie podręcznej biblioteki dla nauczycieli, wprowadzenie 
gimnastyki we wszystkich szkołach miejskich i przygotowanie planów budowy szkół, 
przekształcenie szkół 4-klasowych w szkoły rzemieślniczo-przemysłowe z uwzględ-
nieniem potrzeb przemysłu łódzkiego, zwrócenie uwagi na problem kąpieli dla dzieci 
szkolnych, zwiększenie liczby dni wydawania obiadów szkolnych w szkole, a wreszcie 
zastosowanie przymusu szkolnego. Replikował burmistrz, który zaakceptował wniosek 
powołania referenta szkolnego, stwierdził wydanie odpowiednich zarządzeń w spra-
wie wzniesienia nowych szkół, ale uznał, że „na budowanie gmachów szkolnych dziś 
jeszcze nie pora”. W sprawie szkół rzemieślniczo-przemysłowych burmistrz zarządził 
przeprowadzenie ankiety, uznał, że sprawa „obiadowa” jest trudna, ale „Magistrat bę-
dzie miał to na względzie”, że wkrótce urządzone będą zakłady kąpielowe z ułatwie-
niem dostępu dla większej liczby dzieci. Pod koniec tego posiedzenia odbyły się dwa 
głosowania wniosków radnego Szwajcera brzemienne w skutki już po odzyskaniu nie-
podległości: „Rada Miejska wzywa Magistrat do poczynienie niezbędnych kroków: 1) 
aby wszystkie dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym do zakładów miejskich 

47 Tamże, nr 174 z 27 VI 1917
48 Tamże, nr 198 z 21 VII 1917. W sierpniu Skulski przedstawił Radzie Miejskiej wyliczenie, że pod-

wyżki nauczycieli i urzędników magistrackich obciążą budżet na niebagatelną sumę 750 tysięcy marek 
rocznie. Tamże, nr 223 z 15 VIII 1917. Na początku 1918 r. Skulski zabierał głos w sprawie wypłaty różnic 
na kursie walut także nauczycielom religii, śpiewu, rysunków i robót ręcznych. Tamże, nr 11 z 11 I 1918 
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pozbawione były prawa przerwania w nich nauki przed końcem bieżącego roku szkol-
nego, 2) aby w wyjątkowych wypadkach i tylko inspektorowi szkolnemu przysługiwa-
ło prawo wydania zwolnienia na opuszczenie szkoły przed terminem powyższym” (29 
radnych za uchwaleniem wniosku, 10 przeciw, 3 wstrzymało się); drugie głosowanie: 
„I. Rada Miejska wzywa Magistrat 1) do utworzenia Komisji Mieszanej dla rozwa-
żenia wniosku radnego Szwajcera, do wprowadzenia w Łodzi przymusu szkolnego, 
względnie do opracowania statutu miejscowego, 2) do niezwłocznego otwarcia Biu-
ra Organizacyjnego, w celu zebrania i opracowania materiału niezbędnego dla wpro-
wadzenia przymusu, ułożenia odnośnych budżetów itd. jako materiał dla wyłonionej 
komisji; II. Rada Miejska zobowiązuje Komisję Mieszaną, aby wyniki swoich prac 
względnie opracowanie statutu przedstawiła Radzie Miejskiej nie później niż w termi-
nie dwumiesięcznym”49.

Sprawy podwyżek dotyczyły także innych grup zawodowych, opłacanych z kasy 
miejskiej. Na początku września w Magistracie odbyła się narada pod przewodnic-
twem Skulskiego z udziałem przedstawicieli centrali chlebowej, kilku właścicieli pie-
karni, wypiekających chleb dla miasta (na kartki zaopatrzeniowe Łódzkiego Komitetu 
Rozdziału Chleba i Mąki) i przedstawicieli związków zawodowych „pracowników 
mącznych”, w sprawie podwyżki płacy i ostatecznego unormowania dnia pracy. Bur-
mistrz był tutaj mediatorem między właścicielami piekarni a piekarzami. Ostatecznie 
pracownicy piekarscy wypiekający pieczywo dla ŁKRChiM otrzymali podwyżkę o 25 
% (zamiast 40 mk – 50 mk tygodniowo)50. 

Kolejną grupą zawodową domagającą się podwyżek byli sami pracownicy miejscy. 
Na posiedzeniu Rady Miejskiej 6 grudnia 1917 roku zabrał głos w tej sprawie nadbur-
mistrz Skulski. Zaznaczył, że według pierwotnie opracowanego projektu podwyżek 
ustalono płacę dla ciężej pracujących – 5 marek, dla lżej – 4 mk, dla kobiet – 3,50 
mk, dla nieletnich - 3 mk, dla rzemieślników – 6 mk dziennie. Zamiast podwyżek 
wynikających z postępującej szybko inflacji Magistrat zaproponował dodatek drożyź-
niany wynoszący dla żonatych – 30 mk, „pojedynczych” – 20 mk, nieletnich – 10 mk 
miesięcznie. Ta sama norma miała być zastosowana wobec nauczycieli, co spotkało 
się z dużą krytyką radnych (zwłaszcza socjalistów Ignacego Gralaka i Izaaka Lichten-
steina). Leopold Skulski jako odpowiedzialny za budżet urzędnik miejski odpowie-
dział oponentom, że dla wykonania uchwały Rady Miejskiej z 20 sierpnia (podwyżki 
nauczycielskie) należy wskazać źródła, z których Magistrat mógłby czerpać fundusze 
na podniesienie poborów, a które w ogólnej sumie wynosiły 480.000 marek51. Proble-

49 Nowy Kurjer Łódzki, nr 268 z 3 X 1918. Ostatecznie już po odzyskaniu niepodległości łódzkie władze 
samorządowe w 1919 roku, jako pierwsze w Polsce powołały Komisję Powszechnego Nauczania i po-
wzięły decyzję o wprowadzeniu obowiązku nauczania w szkole 7-letniej. 

50 Gazeta Łódzka, nr 244 z 5 IX 1917 i nr 247 z 8 IX 1917
51 Tamże, nr 337 z 7 XII 1917 
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my płacowe i uprawnienia socjalne pracowników miejskich były przedmiotem obrad 
radnych 30 stycznia 1918 roku. Stanowisko w tych sprawach zajął także Leopold Skul-
ski, który odczytał żądania przedstawione mu przez delegację robotniczą zmierzające 
do opracowania statutu służbowego robotników: 1) uznania związków zawodowych 
robotniczych, 2) uznanie delegacji robotniczej, 3) ustalenie minimalnej płacy na 5 mk 
dziennie, a w przyszłości 7 mk, 4) zapłaty za godziny nadliczbowe, 5) wprowadzenie 
8-godzinnego dnia pracy, 6) po przepracowaniu tygodnia robotnik będzie uznany za 
pracownika stałego i etatowego, 7) wprowadzenie 2-tygodniowego urlopu rocznego, 
8) uznanie zasady 2-tygodniowego wymówienie z pracy, 9)uznanie zasady zwalniania 
robotników tylko za zgodą samych robotników (komisji robotniczej), 10) zorganizo-
wanie miejskiej kasy chorych, 11) zorganizowanie pralni miejskiej, 12) korzystanie ze 
składnicy miejskiej, 13) urządzenie taniej kuchni dla robotników na wzór projektowa-
nej dla urzędników miejskich, 14) urządzenie kąpieli (łaźni) dla robotników, 15 zapew-
nienie udziału przedstawicieli robotników w urzędzie dyscyplinarnym, itd52.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 10 lipca 1917 roku burmistrz Leopold Skulski 
w imieniu Magistratu odczytał odpowiedź na skierowane doń wnioski i dezyderaty 
w sprawie tanich kuchni, do których odniósł się pozytywnie, a ponadto w zasadzie 
zajął przychylne stanowisko wobec wszelkich celowych projektów reform, uwzględnił 
jednak trudne położenie ogólne samorządu w odniesieniu do ogromu zadań. Uznał, 
że Rada musi ograniczyć się do 3 uchwał: 1) ponieważ tanie kuchnie nie mogą długo 
czekać na wypłacane im przez miasto sumy pieniężne, już 20 dnia każdego miesiąca 
będą otrzymywać zaliczki w wysokości 80 % całej sumy, 2) trzeba podwyższyć sumę 
wydawaną przez miasto na tanie kuchnie z 2 do 3 milionów marek i 3) należy zrów-
nać koszt obiadów dla dzieci i dorosłych53. Burmistrz odpierał także ataki radnych 
w sprawie skrócenia godzin otwarcia sklepów Łódzkiego Komitetu Rozdziału Chleba 
i Mąki, tłumacząc, że nie ma potrzeby ich wydłużania, ponieważ konsumenci wykupu-
ją całe dostawy chleba na początku każdego okresu kartkowego, a później kolejki do 
sklepów znikają54. W listopadzie 1917 roku Magistrat został zmuszony scentralizować 
wypiek i dystrybucję chleba dla zarejestrowanych obywateli miasta i wziąć pod kon-
trolę ŁKRChiM. Zarządzenie to pozbawiło prawa wypieku około 300 piekarzy, ogra-
niczając liczbę piekarni, zagwarantowało natomiast łódzkim obywatelom zakup chleba 
na przysługujące im kartki żywnościowe. „Umiastowienie” piekarni spotkało się ze 
zdecydowanym sprzeciwem piekarzy, którzy zaczęli zwalczać ŁKRChiM. W tej sytu-
acji burmistrz Skulski 15 listopada w specjalnym komunikacie oznajmił, że „decyzja 
o scentralizowaniu wypieku i sprzedaży chleba jest prawomocną uchwałą Magistratu 
i Rady Miejskiej, a osoby sprzeciwiające się i bojkotujące ją spotkają się z ciężkimi na-

52 Nowy Kurjer Łódzki, nr 31 z 31 I 1918
53 Gazeta Łódzka, nr 188 z 11 VII 1917
54 Tamże, nr 251 z 12 IX 1917 
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stępstwami prawnymi”55. Były to więc decyzje niezmiernie trudne, dotkliwe dla pew-
nej części społeczeństwa, ale niezbędne z punktu widzenia dobrego funkcjonowania 
miasta w nietypowych warunkach.

W końcu października 1917 roku Leopold Skulski wziął udział w zebraniu wybor-
czym do zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej. Wybrany tam został do grona delegatów 
na zjazd okręgowy56. Z powodu nadmiaru obowiązków w grudniu 1917 roku Skulski 
zrzekł się kierownictwa delegacji szkolnej, na które to stanowisko powołano ławnika 
Magistratu, właściciela zakładu kamieniarskiego Józefa Urbanowskiego.

Zmiany polityczne jakie zachodziły na arenie międzynarodowej, począwszy od 
Aktu 5 listopada 1916 roku, nie pozostawały bez wpływu na aktywizację społeczeń-
stwa polskiego. Efektem były nie tylko organizowane manifestacje patriotyczne, ale 
także kolejne próby budowania przyszłego niepodległego państwa w oparciu o umac-
niane i powoływane nowe instytucje administracji na szczeblu krajowym i lokalnym. 
Rozporządzenie niemieckiego i austriackiego generał-gubernatorów z 6 grudnia 1916 
roku mówiło o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, której za-
daniem miało być tworzenie zrębów polskiej administracji i współdziałanie w powo-
ływaniu „urządzeń państwowych” w Królestwie. W styczniu następnego roku, kiedy 
odbywały się wybory do Rady Miejskiej w Łodzi, w orędziu do senatu Stanów Zjed-
noczonych przedstawiającym zasady przyszłego pokoju, prezydent Thomas Woodrow 
Wilson wymienił wśród tychże zasad powołanie „zjednoczonej, niepodległej i auto-
nomicznej Polski” jako urzeczywistnienie nadrzędnej zasady prawa narodów do sa-
mostanowienia. Z ogromnym zainteresowaniem łodzianie obserwowali i komentowali 
także wydarzenia rewolucyjne w Rosji, zwłaszcza po 29 marca 1917 roku, gdy Rząd 
Tymczasowy Rosji wydał proklamację, w której przyznawał Polakom prawo do nie-
podległości na terenach „zaludnionych w większości przez naród polski”. Wymiar nie 
tylko symboliczny miało wprowadzenie 26 kwietnia tego roku do obiegu na ziemiach 
polskich okupowanych przez Niemców marki polskiej emitowanej przez namiastkę 
banku narodowego – Polską Krajową Kasę Pożyczkową, a banknoty nosiły napis, iż 
Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialność za ich spłatę.

W dniu 12 września 1917 roku generał-gubernatorowie niemiecki i austriacki (hrabia 
Stanisław Szeptycki i Hans von Beseler) wydali na podstawie reskryptu cesarzy patent 
powołujący Radę Regencyjną jako najwyższy organ władzy państwowej w Królestwie 
Polskim do czasu wybrania króla lub regenta i zapowiadający zwołanie Rady Stanu 
jako organu ustawodawczego. Dziewięć dni później, 21 września, burmistrz Leopold 
Skulski udał się do Warszawy w celu „porozumienia się z władzami i otrzymania odpo-
wiednich dyrektyw w sprawie przyjęcia szkół miejskich przez Państwo Polskie”57.

55 Tamże, nr 315 z 15 XI 1917 
56 Tamże, nr 293 z 24 X 1917 
57 Tamże, nr 261 z 22 IX 1917 
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Dążąc do rozszerzenia swoich uprawnień, Rada Regencyjna wydała 4 lutego 1918 
roku dekret o Radzie Stanu (namiastce parlamentu) bez uzgadniania jego treści z wła-
dzami okupacyjnymi. Rada Stanu składała się ze 110 członków, z których połowę (55 
osób) wybierały rady miejskie większych miast., Wybory do Rady Stanu odbyły się 
9 kwietnia 1918 roku i przyniosły zwycięstwo pasywistom (34 mandaty). Ich udział 
w Radzie Stanu dowodził, że pasywiści zdecydowali się wziąć udział w budowie apa-
ratu państwowego w celu utrzymania władzy przez koła prawicowe i umiarkowane. 
Pierwsze posiedzenie Rady Stanu odbyło się 22 czerwca 1918 roku i zapewne z tego 
powodu był wówczas w Warszawie burmistrz Leopold Skulski (wrócił do Łodzi 23 lub 
24 czerwca)58. Jednak 7 października 1918 roku, gdy sytuacja militarna na frontach 
I wojny światowej była już rozstrzygnięta i nie ulegało wątpliwości, że państwa cen-
tralne przegrają wojnę, Rada Regencyjna rozwiązała Radę Stanu, zapowiadając powo-
łanie rządu złożonego z przedstawicieli „najszerszych warstw narodu oraz rozpisanie 
wyborów do sejmu. W dniu 14 października gazety doniosły o wielkiej manifestacji na 
cześć zjednoczonej i niepodległej Polski w Warszawie59. Władze niemieckie zgodziły 
się przekazać Radzie Regencyjnej administrację kraju. Jak donosiła miejscowa prasa: 
„Został już określony termin ostatecznego przejęcia administracji w ręce polskie. Jest 
nim dzień 15 listopada. Nie jest natomiast jeszcze wiadomo jakie jej części zostaną 
przekazane, a jakie pozostawione w rękach okupantów”60. Na dzień następny 16 paź-
dziernika zapowiedziano „strajk manifestacyjny” w Łodzi, jednak Zjednoczenie Naro-
dowe i Chrześcijańska Demokracja wydały wspólną odezwę, w której oświadczyły, że 
do strajku nie przystąpią. Zorganizowana manifestacja nie doszła do skutku, chociaż 
„po mieście snuły się większe ilości ludzi niż zwykle”, z obawy przed starciami, nie-
które sklepy przesłoniły szyby wystaw deskami, a na ulicy Zgierskiej przy kościele 
wybuchła jedyna petarda61.

Sytuacja polityczna w kraju rozwijała się niezwykle dynamicznie. Zanim Rada 
Regencyjna 27 października zapowiedziała sformowanie armii narodowej i ogłosiła 
ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej, w Łodzi na zebraniu Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego (czyli zakamuflowanego „Sokoła”), którego członkiem 
zarządu został ponownie Leopold Skulski, wezwano członków tej organizacji do zapi-
sywania się do armii polskiej. Na wezwanie zgłosiło się 50 ochotników z Łodzi i 166 
członków z okręgu łódzkiego62. W końcu października 1918 roku burmistrz Skulski 

58 Nowy Kurjer Łódzki, nr 168 z 24 VI 1918. Rada Stanu została rozwiązana dekretem Rady Regencyjnej 
7 X 1918 r. W tymże dniu w obliczu zbliżającej się klęski militarnej państw centralnych, Rada Regencyjna 
wydała orędzie do narodu, proklamujące jako cel odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem polskich 
z dostępem do morza oraz deklarując swą niezależność od okupanta. 

59 Gazeta Łódzka, nr 189 z 14 X 1918 
60 Tamże, nr 190 z 15 X 1918
61 Tamże, nr 191 z 16 X 1918
62 L. Dąbrowski , F. Waszkiewicz: Dzieje sokolstwa w Łodzi. Łódź 1921 s. 13-14 
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po raz kolejny udał się do Warszawy w celu pozyskania najświeższych informacji na 
temat przebiegu prac nad organizowaniem policji i służby bezpieczeństwa63. 

W tak gorącym politycznie okresie, sprawy wagi państwowej mieszały się z proble-
mami życia codziennego, roztrząsanymi na posiedzeniach Rady Miejskiej. Skulski tuż 
po powrocie z Warszawy w październiku 1918 roku musiał tłumaczyć się radnym z do-
konanego arbitralnie przez Magistrat bez uzyskania zgody Rady Miejskiej nabycia pla-
cu prywatnego potrzebnego przy regulacji Łódki64. Na tym samym posiedzeniu Skulski 
przedstawił swoje stanowisko w sprawie wydatków na administrację miejską (on sam 
przyjmował limit 18 % budżetu, zaś radni żądali podwyższenia wydatków do poziomu 
25, a nawet 50 %) oraz w sprawie wydawania z wydziału zaprowiantowania zapomóg 
i produktów radnym pracującym w ramach honorowych obowiązków (np. kontroler-
kom w sekcji kobiet żydowskich, którym rozdano po kilka funtów kaszy manny), na 
co Skulski replikował, że zjawisko takiego rozdawnictwa zredukowano do minimum, 
a „wydawanie produktów należy uważać nie jako ekwiwalent za pracę honorową, lecz 
tylko jako pewne udogodnienie”.

W przełomowych chwilach na przełomie października i listopada 1918 roku, na 
terenie Łodzi najpełniejszą i najsprawniejszą mobilizację sił przeprowadziła endecja 
występująca pod nazwą Zjednoczenia Narodowego (ZN) – partia, którą współtworzył 
i której przewodził Leopold Skulski. Na wiecu Zjednoczenia Narodowego w Warsza-
wie 20 października przemawiali m.in. działacze z Łodzi – Eugeniusz Krasuski i Józef 
Wolczyński – zapewniając, że „jedynie całkowite zjednoczenie wszystkich ziem pol-
skich z własnym wybrzeżem morskim może zaspokoić odwieczne i niezłomne dążenie 
narodu polskiego, utrwalić równowagę polityczną i zapewnić trwały pokój na wscho-
dzie Europy”65. Silne akcenty narodowe, niepodległościowe pojawiające się w wystą-
pieniach działaczy ZN, w odróżnieniu od partii lewicowych, które kładły największy 
nacisk na rewolucję społeczną, przysporzyły endecji w tych dniach wielu zwolenników. 
W dniu 30 października 1918 roku Zjednoczenie Narodowe zorganizowało w Sali Kon-
certowej zebranie informacyjne, zdaniem prasy „wykazując na łódzkim bruku, godną 
naśladowania przez inne stronnictwa ruchliwość”66. Wobec zbliżającego się terminu 
ogłoszenia dekretu o wyborach do sejmu ustawodawczego ZN rozpoczęło działalność 
agitacyjną od poinformowania szerszych mas o swojej dotychczasowej działalności na 
terenie Łodzi, prowadzonych pertraktacjach z różnymi siłami politycznymi i udziale 
w gabinecie aktualnego premiera rządu Rady Regencyjnej Józefa Świeżyńskiego (peł-

63 Nowy Kurjer Łódzki, nr 282 z 27 X 1918 
64 Magistrat zapłacił za parcelę G. M. Frenkla 118.000 mk, więc Skulski stwierdził, że skorzystano tu z 

prawa udzielonego przez samych radnych, którzy zezwolili Magistratowi samodzielnie wydatkować sumy 
do wysokości 200.000 mk. Gazeta Łódzka, nr 199 z 24 X 1918. 

65 Nowy Kurjer Łódzki, nr 287 z 22 X 1918.
66 Gazeta Łódzka, nr 206 z 31 X 1918 
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nił funkcję od 23 października). Będący na tym wiecu aktywny działacz ZN Antoni 
Goerne do zadań tego rządu zaliczył „prace przygotowawcze i ustawodawcze do kon-
stytuanty, zorganizowanie administracji w kraju, powołanie do życia armii narodowej, 
która by obroniła nasze kresy i nie dopuściła bolszewizmu”67. 

Już 3 listopada dotarły do Łodzi wieści z Galicji, gdzie rozpoczęło się przejmowa-
nie z rąk austriackich ważnych militarnie punktów – składów broni, koszar itd. Także 
Rady Główne Opiekuńcze w różnych miastach rozpoczęły organizować milicje lokalne 
w celu przejmowania instytucji od administracji okupantów. Rada Miejska w Łodzi na 
posiedzeniu 5 listopada 1918 roku większością głosów uchwaliła rezolucję wzywającą 
społeczeństwo do służby wojskowej, domagającą się jak najszybszego zwołania sejmu 
i żądającą uwolnienia przez Niemców Józefa Piłsudskiego68. Radni łódzcy zwrócili się 
w tym dniu do wszystkich obywateli miasta o godne zachowanie spokoju „w dobie 
przeżywanej”. Następnego dnia, 6 listopada, komisja wojskowa z ramienia Komendy 
Placu Wojska Polskiego zażądała od władz niemieckich ustąpienia z koszar i następ-
nie przejęła koszary wojskowe przy ul. Konstantynowskiej (obecnie Legionów) 81/83 
przeznaczając je na skoszarowanie ochotników zgłaszających się do wojska polskie-
go. 

Pierwsze dni listopada przebiegały pod znakiem wzmożonych przygotowań o cha-
rakterze militarnym wszystkich utworzonych przez różne organizacje oddziałów ochot-
niczych. W dniu 8 listopada dotarły do Łodzi wieści o stanie wyjątkowym, rozbrajaniu 
wojsk austriackich i powstaniu w Lublinie (w nocy z 6 na 7 listopada) Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyńskim jako premierem 
oraz o ogłoszeniu przezeń manifestu do narodu zawierającego obietnice reform spo-
łecznych. Dwa dni później pojawiły się informacje o rewolucji berlińskiej. Na wiecu 
zwołanym tego dnia przez inteligenckie Stronnictwo Niezawisłości Narodowej uchwa-
lono rezolucję popierającą rząd Daszyńskiego i postulującą republikę ludową jako for-
mę ustrojową przyszłego państwa polskiego. Z kolei przedstawiciele partii lewicowych 
SDKPiL oraz PPS-Lewicy wystąpili na wiecu i manifestacji z hasłem tworzenia Rad 
Delegatów Robotniczych, ale działania te nie zyskały szerszego poparcia w społeczeń-
stwie, co więcej zaktywizowały ugrupowania prawicowe, które w obawie przed utratą 
inicjatywy przystąpiły do energicznego działania69. W sobotę 9 listopada najsilniejsze 
po stronie prawicy Zjednoczenie Narodowe wydało odezwę wymierzoną przeciwko 
Tymczasowemu Rządowi Ludowemu.

Napięta sytuacja polityczna w mieście sprzyjała niekontrolowanemu przebiegowi 
wydarzeń, nadszedł więc czas zdania egzaminu obywatelskiego przez polskie orga-

67 Nowy Kurjer Łódzki, nr 296 z 31 X 1918 
68 J. Szczęsny: dz. cyt., s. 66-67
69 Paweł Samuś: W walce o wyzwolenie narodowe i społeczne (1893-1918). W: W dymach czarnych 

budzi się Łódź. Z dziejów łódzkiego ruchu robotniczego 1882-1948, Łódź1985 s. 186 
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ny samorządowe z nadburmistrzem Leopoldem Skulskim na czele. Skulski prywatnie 
i jako burmistrz Łodzi był zwolennikiem stopniowego przejmowania władzy w mie-
ście z rąk okupanta, ale działacze organizacji paramilitarnych i partii prawicowych ze 
Zjednoczeniem Narodowym na czele przekonali L. Skulskiego o konieczności czynnego 
wystąpienia wobec garnizonu niemieckiego70. Niemniej Leopold Skulski przynajmniej od 
17 października 1918 roku - po złożeniu przez personel łódzkiego biura Głównego Urzędu 
Zaciągu do Polskiej Siły Zbrojnej przysięgi według nowej formuły, zredagowanej przez 
Radę Regencyjną - aktywnie popierał działalność tej placówki71. 10 listopada Leopold 
Skulski powierzył generałowi Stanisławowi Suryn-Masalskiemu zorganizowanie zaląż-
ków polskiej milicji miejskiej i kierownictwo nad całym ruchem paramilitarnym w Łodzi 
skierowanym na przejęcie władzy z rąk Niemców72. Od pewnego czasu ścisłe kontakty 
utrzymywał Skulski także z płk Albinem Jasińskim, wyznaczonym przez Radę Regencyjną 
na dowódcę łódzkiego okręgu wojskowego. W przeddzień odzyskania niepodległości Ja-
siński przybył do Łodzi, gdzie wraz z grupą oficerów Polskiej Siły Zbrojnej przystąpił do 
formowania zalążków łódzkiego pułku piechoty.

W poniedziałek 11 listopada po południu rozpoczęła się w Łodzi akcja rozbrajania 
Niemców, wówczas też uformowała się ostatecznie niemiecka Rada Żołnierska (Solda-
tenrat). Na mieście akcję rozbrajania żołnierzy niemieckich i policjantów rozpoczęły róż-
ne grupy ludności, co zmusiło do interwencji Komendę Sił Zbrojnych, Komendy Bojowe 
Narodowego Związku Robotniczego i Pogotowia Bojowego PPS, a przyłączyły się do 
nich formacje paramilitarne Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego („Sokoła”), skautów 
i młodzież robotnicza. W niedługim czasie opanowano punkty strategiczne miasta – dwor-
ce kolejowe, pocztę i telegraf, komisariaty policji, magazyny z żywnością i uzbrojeniem. 
Jednocześnie w Magistracie odbywały się pod przewodnictwem Leopolda Skulskiego per-
traktacje ze zrewolucjonizowanymi żołnierzami niemieckimi skupionymi w Radzie Żoł-
nierskiej. Stronę polską reprezentowały wszystkie organizacje militarne oraz przedstawi-
ciele NZR, ZN, Chrześcijańskiej Demokracji, Związku Budowy Państwa Polskiego, PPS 
i kilku mniejszych organizacji politycznych. Przez kilka godzin nie zdołano uzgodnić 
warunków rozejmu, ale przed północą obie strony wysłały swoich przedstawicieli na 
miasto by poinformować posterunki o wstępnej decyzji o zawieszeniu broni. Leopold 

70 Daniela Kaszczyk-Grodzicka, Wacław Jaroniewski : Farmaceuta łódzki Leopold Skulski. Poli-
tyk i mąż stanu II Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętnik Farmaceutyczny R. CLXX: 1989 z. 2 s. 44

71 Tadeusz Bogalecki : 11 listopada 1918 roku w Łodzi. Geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania 
Niemców. Łódź 1988 s. 18 

72 A. Kaźmierczak, Jak się odbyło rozbrajanie wojsk niemieckich w Łodzi, Praca, nr 46 z 11 XI 1928. 
W Gazecie Łódzkiej, nr 307 z 11 XI 1918 ukazała się krótka informacja: „Celem zorganizowania milicji 
polskiej w Łodzi przybył onegdaj (czyli 9 listopada – przyp. W. Giermaziak) do naszego miasta generał 
wojsk polskich Stanisław Suryn. Po porozumieniu się z prezydentem miasta, p. Skulskim, otrzymał gene-
rał Suryn pełnomocnictwo utworzenia milicji łódzkiej”
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Skulski zdecydował się wówczas wydać w imieniu Magistratu odezwę „Do obywateli m. 
Łodzi”, w której uczestnicy rozmów wzywali ludność do zachowania spokoju i zaprzesta-
nia akcji rozbrajania. Ostateczne porozumienie podpisano już 12 listopada około godziny 
2.00. W odezwie wydanej z tej okazji zakazano używania broni i rozbrajania żołnierzy 
niemieckich, zalecenie wycofywania się w przypadku akcji zaczepnej drugiej strony oraz 
wystawiania wspólnych patroli i posterunków. Jednocześnie wezwano ludność cywilną do 
oddania broni i zachowania spokoju73.

Po podpisaniu rozejmu obie strony zaczęły omawiać warunki bezpiecznego wyjazdu 
żołnierzy niemieckich do własnego kraju. W rezultacie uzgodnień ostatni transport żołnie-
rzy niemieckich opuścił Łódź 20 listopada 1918 roku. Odzyskanie niepodległości w Łodzi 
okupione zostało śmiercią co najmniej 6 osób po stronie polskiej (ponadto niewyjaśnione 
są okoliczności śmierci 2 osób) i 1 żołnierza niemieckiego. Już w nocy z 11 na 12 listopa-
da nadburmistrz Skulski zwołał nadzwyczajne posiedzenie Magistratu i prezydium Rady 
Miejskiej dotyczące trybu przejmowania władzy administracyjnej w mieście: „...posiedze-
nie z udziałem 38 radnych otworzył dr (Jerzy) Rosenblatt, poczem zabrał głos nadburmistrz 
Skulski i w rzeczowem przemówieniu zobrazował chwilę jaką przeżywamy obecnie, wy-
znając potrzebę zorganizowania komisji, któraby odpowiadała za zapewnienie aprowizacji 
i racjonalne prowadzenie gospodarki miejskiej”74. Ponadto Skulski oświadczył, że przewi-
dziana w budżecie kwota 600.000 mk na utrzymanie policji niemieckiej zostanie obrócona 
na potrzeby nowo powstającej milicji polskiej. Na tym samym posiedzeniu Rada Miejska 
uchwaliła m.in. w sprawie działalności burmistrza: „wyrazić I Burmistrzowi Skulskiemu 
podziękowanie i uznanie Rady Miejskiej za ofiarne, prawdziwie obywatelskie spełnianie 
obowiązków w chwili tak ciężkiej dla Miasta”75. 

Leopold Skulski nadal pełnił swoją funkcję burmistrza, mimo że w Łodzi po ukonsty-
tuowaniu się 1 grudnia Rady Robotniczej miasta Łodzi nieformalnie funkcjonowały dwa 
ośrodki władzy. Ostatecznie burżuazyjna Rada Miejska i Magistrat przetrwały w nie zmie-
nionym składzie do wyborów do Rady Miejskiej, które odbyły się 23 lutego 1919 roku. 
Nowy etap na drodze życiowej Leopolda Skulskiego, łódzkiego aptekarza i burmistrza, 
rozpoczął się już nieco wcześniej – 26 stycznia 1919 roku – z chwilą uzyskania przez nie-
go mandatu posła do Sejmu Ustawodawczego.

73 Tadusz Bogalecki , dz. cyt., s. 31
74 Nowy Kurjer Łódzki, nr 309 z 13 XI 1918
75 J. Szczęsny, dz. cyt., s. 69
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ADolF toCHteRMAN (1892-1955) – leKARz INteRNIStA, 
SPoŁeCzNIK MIAStA RADoMIA

Abstract 

August has been born in village Pilica Warki 3 1892 year circle Adolf Tochterman. It has held studies 
in Kiev university and Crakow. Diploma of doctor has received 18 august 1921 year medical. There was 
good physician very: patient, benevolent and precise. It taught practical and discerning approaches for 
patient.

Streszczenie

Adolf Tochterman urodził się 3 sierpnia 1892 roku we wsi Pilica koło Warki. Studia uniwersytecie od-
był w Kijowie i Krakowie. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich otrzymał 18 sierpnia 1921 roku. Był 
dobrym lekarzem: cierpliwy, życzliwy, uczynny i punktualny. Uczył praktycznego i wnikliwego podejścia 
do pacjenta.

życiorys Adolfa tochtermana

Adolf Tochterman urodził się 3 sierpnia 1892 roku we wsi Pilica koło Warki 
obecnie województwo mazowieckie. Był synem Henryka Tochtermana, ówczesne-
go pastora tamtejszej parafii ewangelicko-augsburskiej i matki Wandy z Zielhkeów. 
Od 1903r. mieszkał w Radomiu. „Do szkół średnich uczęszczał w Płocku i Rado-
miu. W 1905 roku po strajku szkolnym wraz z innymi uczniami domagał się wpro-
wadzenia języka polskiego jako wykładowego w szkołach rządowych. Natomiast 
zaborca pozwolił na to tylko w szkołach prywatnych. Jak większość uczniów i na-
uczycieli przeniósł się z Gimnazjum Rządowego do Prywatnej Szkoły Handlowej, 
którą ukończył w 1909 roku. Studia uniwersyteckie odbywał początkowo w Ki-
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Zdjęcie dr Adolfa Tochtermana

jowie (1912-1914), a następnie w Krako-
wie”1 na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Dyplom doktora wszech nauk lekarskich 
otrzymał 18 sierpnia 1921 roku.

„W listopadzie 1918 roku wstąpił do 
Legii Akademickiej, a następnie do woj-
ska polskiego, gdzie pełnił funkcję le-
karza frontowego (1919-1920) - służbę 
wojskową zakończył w stopniu lekarza 
podporucznika. Od 1923 roku do 1925 
pracował w szpitalu ewangelickim w Łodzi, 
uzyskując specjalizację z zakresu interny.

W październiku 1925 roku przeniósł 
się na stałe do Radomia, gdzie 1 stycznia 
1926 roku objął stanowisko ordynatora 
oddziału wewnętrznego Szpitala Św. Ka-
zimierza w Radomiu i na tym stanowisku 
pozostał do śmierci”2 (obecnie Radomski 
Szpital Specjalistyczny w Radomiu przy 

ulicy Adolfa Tochtermana).

Rodzina

Wspominając lekarza Adolfa Tochtermana należy również zwrócić uwagę 
na jego żonę lekarza dentystę Zofię Tochterman- Paprocką. Na wiele miesię-
cy przed wybuchem wojny brała udział w różnych przedsięwzięciach (nara-
dach, szkoleniach itp.), które miały na celu przygotowanie Radomia od strony 
medycznej na wypadek wybuchu wojny”3. Doktor był wyznania ewangelicko-
augsburskiego natomiast żona rzymsko-katolickiego. Zatem małżonkowie mie-
li dwa śluby kościelne obu wyznań. „Byli Polakami i służyli zawsze swojej oj-
czyźnie”4. Wraz z przyszłą żoną wzięli udział w obronie Warszawy w 1920 przed 
bolszewikami pełniąc funkcję lekarzy frontowych. Nigdy rodzina Tochtermanów 
nie utożsamiała się z narodem niemieckim.

1Znani i nieznani ziemi radomskiej /red. Cz. T. Zwolskiego. Radom, Woj. Biblioteka Publiczna w Ra-
domiu,1988 s. 284

2 Znani i nieznani ziemi radomskiej /red. Cz. T. Zwolskiego. Radom, Woj. Biblioteka Publiczna w Ra-
domiu,1988 s. 284

3 Znani i nieznani ziemi radomskiej /red. Cz. T. Zwolskiego. Radom, Woj. Biblioteka Publiczna w Ra-
domiu,1988 s. 285

4 Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej: Studia i materiały /red. J. Kłaczko-
wa. Radom, Parafia ewangelicko-augsburska, 2009 s. 102
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Szpital Św. Kazimierza w Radomiu (dawniej).

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu.
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okupacja

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa i zastała rodzinę Tochterman w róż-
nych miejscach Polski. „Dr Adolf Tochterman jako oficer Wojska Polskiego w sierpniu 
1939 roku udał się w okolice Warszawy na zgrupowanie, a po wybuchu wojny walczył jako 
oficer- lekarz obrońców Warszawy do czasu jej kapitulacji. Leczył w tym czasie rannych 
miedzy innymi w Szpitalu Wojskowym przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jednym 
z jego asystentów był lekarz Konrad Vieth - twórca radomskiego krwiodawstwa. 

W dniu wybuchu II wojny światowej w Radomiu był tylko jeden lekarz- chirurg Krysty-
na Jakobi. Do Radomia przybywali ranni polscy żołnierze nie mając jakiejkolwiek pomocy. 
Dr Zofia Tochterman- Paprocka zorganizowała wraz z grupą PCK szpital dla rannych żoł-
nierzy polskich funkcjonujący od 2 września 1939 do 20 maja 1940 roku pod nazwą Szpital 
dla Jeńców Wojennych „Liceum” przy ul. Żeromskiego 41.

„Aby szpital mógł rozpocząć działalność, dr Zofia Tochterman- Paprocka wyłożyła sto-
sowne środki finansowe na zakup leków, opatrunków i wyżywienia”5.

Szpital miał siedzibę na terenie Szpitala Garnizonowego przy ul. Narutowicza oraz 
działał w Szkole Technicznej przy ul. Kościuszki. Kolejnym miejscem było więzienie przy 
ul. Malczewskiego 1, a ostatecznie został zlokalizowany w dawnych obiektach szkoły im. 
Marii Konopnickiej przy ul. Żeromskiego 41 (front) i od tyłu przylegał do ul. Kilińskiego 
(od którego odgradzał go 4-5 metrowy, betonowy płot wraz z metalową bramą, przez którą 
przywożono jeńców.(…)

Trzykrotne przenoszenie szpitala i to do tego podczas wojny było gehenną dla chorych 
jeńców polskich oraz organizatorów szpitali (…) nie załamało ich psychicznie, fizycznie 
oraz organizacyjnie. Chorzy i ranni żołnierze znosili te przenosiny bardzo dzielnie. Czę-
ściowo sprawni włączali się do tych prac. Ostatnia lokalizacja szpitala w budynku liceum 
im. Marii Konopnickiej spowodowana była tym, iż kompleks budynków był własnością 
prywatną liceum. (…) dr Zofia Tochterman-Paprocka od kilkunastu lat była w tej szkole 
lekarzem- dentystą (nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia).6

Z zachowanego imiennego skorowidza ewidencji leczonych jeńców wojennych 
w okresie od 2 września 1939 roku do 20 maja 1940 roku leczonych było w tym szpi-
talu 1052 jeńców wojennych, z których zmarło 86. W 1939 roku szpital przyjął 883 
jeńców a w 1940 169 jeńców.

Niemcy czynili wszystko by szpital zlikwidować. Stosowali represje takie jak: aresztowa-
nia lekarzy, rewizje czy przesłuchania personelu. Po likwidacji 20 maja 1940 roku Szpitala Je-
nieckiego „Liceum” kilka miesięcy później utworzono szpital jeniecki przy ul. Żeromskiego 30 
i ulokowano tam 50 jeńców. Łącznie w latach 1939-1940 leczono 1102 polskich jeńców.

5Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej: Studia i materiały /red. Jarosław 
Kłaczkowa. Radom, Parafia ewangelicko-augsburska, 2009 s. 105

6Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej: Studia i materiały /red. Jarosław 
Kłaczkowa. Radom, Parafia ewangelicko-augsburska. 2009 s.108
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W 1939 roku po zakończeniu działań wojennych do Radomia powrócili lekarze 
i inne osoby pełniące różne funkcje w szpitalu. Do prac tych włączył się Adolf Tochter-
man, pełniąc funkcje ordynatora w szpitalu miejskim. W listopadzie 1939 roku Niemcy 
aresztowali doktora jako zakładnika. Miał on gwarantować swoją osobą, że nie dojdzie 
do wrogich walk przeciw okupantowi. Po kilku dniach został zwolniony przez Niem-
ców, którzy liczyli na współpracę z Nim. Za wielokrotne niepotwierdzenie niemieckie-
go pochodzenia utracił własne mieszkanie . Jako pierwszy złożył deklarację o wstą-
pieniu do Polskiej Parafii Ewangelickiej w Radomiu (15.10.1940). „Swoją polskość 
musiał potwierdzić po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej. Takie”Poświadczenie 
obywatelstwa Państwa Polskiego z dnia 5.04.1949 r. wydane przez Prezydenta Miasta 
Radomia jako Władzy Adm. Ogól. I Instancji, L.A. IV-I-5/234/49”7.

W latach 1939-1943 dr Wilhelm Lansdorf był dyrektorem szpitala radomskiego 
i współpracował z dr Adolfem Tochtermanem, który pełnił funkcję ordynatora. Pole-
gała ona na przekazywaniu poza ewidencyjnie lekarstw przeznaczonych wyłącznie dla 
Niemców. Za co dr Lansdorf został zesłany do obozu koncentracyjnego. Mimo tortur 
nie wydał dr Tochtermana i innych współpracujących z nim Polaków.

7 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T.12. 
s. 61-70

Tochterman w otoczeniu personelu szpitalnego, lata trzydzieste
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Praca ordynatora w czasie okupacji to nie tylko leczenie szpitalne, ale również co-
dzienne wizyty domowe. Odbywały się one najczęściej po południu oraz w godzinach 
nocnych. W tym czasie radomskie ulice były patrolowane przez Wermacht. Dlatego dr 
Tochterman narażony był na rewizje czy uliczne łapanki. Nie wiadomym było również 
czy wezwanie do chorego nie okaże się prowokacją okupanta. W tym czasie nie istniało 
miejskie pogotowie ratunkowe. Leczenie w tym czasie Żydów oznaczało wyrok śmier-
ci dla lekarza jak i jego najbliższej rodziny. Często całymi nocami rodzina czekała na 
powrót doktora. 

Innym przykładem działalności lekarza w czasie okupacji była pomoc prześladowa-
nym patriotom polskim „np. w 2005 roku Bożena Winczewska- Barklewicz, która stra-
ciła kilku członków rodziny w czasie okupacji (nazwano imieniem tej rodziny główną 
ulicę dzielnicy Obozisko w Radomiu) ujawniała w wywiadzie prasowym, „że Mamę 
uratował dr Tochterman, który upozorował u niej tyfus … mimo to kazali mamie iść i pa-
trzeć na egzekucje członków rodziny. Z tego tytułu dostała ona pomieszania zmysłów”8

Małżeństwo Tochtermanów w okresie okupacji trzykrotne zmieniało miejsce swojego 
zamieszkania spowodowane wysiedleniem przez Niemców. Faktem bardzo istotnym dla 
tych wydarzeń jest ukrywanie w swoich mieszkaniach szereg osób, które z różnych wzglę-
dów musiały opuścić Warszawę między innymi żona przedwojennego ministra Wacława 
Jędrzejewicza z dwójką dzieci, czy prof. dr Kazimierza Żorawskiego- wybitnego polskiego 
matematyka twórcę „Krakowskiej Szkoły Matematycznej”.

Działalność powojenna

W okresie okupacji małżeństwo Tochterman zbierało archiwalne materiały potrzebne do 
napisania przez dr Adolfa Tochtermana pracy o szpitalach i lekarzach radomskich. W pra-
cy przedstawił doktor ponad stuletnie dzieje radomskiej służby zdrowia. „Praca doktora 
Adolfa Tochtermana jest, jak dotąd, najobszerniejszą pracą na temat dziejów medycyny 
i szpitalnictwa radomskiego. Jest też najczęściej cytowaną. Sam autor pisze w niej jednak, 
że nie jest ona wolna od błędów, oraz, że opiera się na nader skąpym materiale źródłowym. 
(…) Oryginalny maszynopis pracy liczący 97 stron składa się z trzech części:

Krótkiego wstępu1. 
Pracy „O szpitalach radomskich”2. 
Pracy „Lekarze radomscy”.3. 

Doktor Tocherman napisał dwie pierwsze części pracy w 1947 roku, z okazji 100-le-
cia Szpitala Św. Kazimierza zaś trzecią- pisał najpewniej do 1951 roku, gdyż w tekście 
znajdują się wzmianki o lekarzach pochodzące z tego właśnie roku”9. Za ciekawostkę 

8 Społeczność ewangelicka Radomia podczas okupacji hitlerowskiej: Studia i materiały /red. Jarosław 
Kłaczkowa. Radom, Parafia ewangelicko-augsburska, 2009 s. 102-108

9 Adolf Tochterman: „O szpitalach radomskich/ ze wstępem i przypisami R. Wiraszki. Rad. Rocz. Lek. 
Radom, Fundacja Oddychanie 2000 T. 5 s. 117-189
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Tablica pamiątkowa dr med. Adolfa Tochtermana

należy uznać fakt, że doktor nie podaje żadnej informacji o lekarzach dentystach pomi-
mo, iż jego żona była lekarzem tej właśnie specjalizacji.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Brał czynny udział w sesjach na-
ukowych. Wygłaszał wielokrotnie referaty z zakresu kazuistyki chorób wewnętrznych. 
Często zawierał głos w prowadzonych dyskusjach. „Po zakończeniu II wojny światowej 
doktor przystąpił do reorganizacji i rozbudowy szpitala. Oddział Wewnętrzny powiększo-
ny został o 90 łóżek szpitalnych, zwiększyła się liczba personelu medycznego, nowych 
urządzeń medycznych i lekarstw”10. To z jego inicjatywy została ufundowana pamiątko-
wa tablica ku czci pomordowanych lekarzy i pracowników szpitalnych. Tablica odsłonięta 
została w 1947 roku w stulecie istnienia Szpitala Św. Kazimierza . W 1954 roku otrzymał 
mandat członka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. „Za całokształt swojej dzia-
łalności został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1954) oraz medalem „za wzorową 
pracę w służbie zdrowia”. Miejska Rada Narodowa w Radomiu nazwała jedna z ulic jego 
imieniem, a lekarze radomscy ufundowali mu tablicę pamiątkową w budynku byłego Szpi-
tala Św. Kazimierza w Radomiu”11. Po likwidacji szpitala tablica została przeniesiona do 
budynku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy dr Adolfa Tochtermana.

10 Danuta Anańko et al. „ 55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 
T.12 s.65

11 Znani i nieznani ziemi radomskiej /red. Czesław Tadeusz Zwolskiego. Radom, Woj. Biblioteka Pu-
bliczna w Radomiu,1988 s.286
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Zdjęcie z okazji 55 rocznicy śmierci A.Tochtermana z uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy pamiątkowej

Zmarł 20 marca 1955 roku w Warszawie. Został pochowany w Radomiu na cmen-
tarzu ewangelicko-augsburskim. Grobem opiekują się uczniowie radomskiego „eko-
nomika” Zespół Szkół Ekonomicznych oraz uczniowie niemieccy z Heinz- Nixdorf 
Realschulke Buren, byli współpracownicy, pacjenci, Oddział Radomski Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego, Oddział Radomski PTTK i mieszkańcy Radomia.

Zaproszenie dla mieszkańców Radomia na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy pamiątkowej A. Tochtermana.

W 55 rocznicę śmierci dr Adolfa Tochtermana odsłonięto upamiętniającą go tablicę 
mieszczącą się przy ulicy Piłsudskiego 7 na domu, w którym mieszkał. 

Tablica upamiętniać będzie wybitnego lekarza,długoletniego ordynatora szpitala 
miejskiego w Radomiu. Znanego z niezwykłego poświęcenia, bezinteresowności, go-
towości do natychmiastowej pomocy i oddania swoim pacjentom- Obyśmy wszyscy 
brali z niego wzór– mówił doktor Mieczysław Szatanek. Po odsłonięciu tablicy pierw-
szy wieniec złożyli doktor Danuta Anańko, asystentka doktora Tochtermana i doktor 
Mieczysław Szatanek. 
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Zdjęcia z okazji 55 rocznicy śmierci A.Tochtermana z uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy pamiątkowej.
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Uroczystość zgromadziła wielu radomian: tych, którzy doktor Tochterman leczył, 
tych którym leczył rodzinę i tych, którzy znają legendę doktora – oddanego swym pa-
cjentom lekarza i społecznika.

Pamięć doktora przybliżył raz jeszcze ksiądz Wojciech Rudkowski, proboszcz Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat, 
Edward Poniewierski. Po złożeniu wieńców i kwiatów pod tablicą zebrani przeszli do 
kościoła garnizonowego. Tam odprawiona została msza święta w intencji Adolfa i Zofii 
Tochtermanów.

Wspomnienia o dr Adolfie tochtermanie

Wspomnienia o doktorze Adolfie Tochtermanie doktor nauk medycznych Danuty 
Anańko, długoletniej ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Radomiu.

„Z doktorem Tochtermanem, Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego, pracowałam 
od 1953 roku, aż do Jego śmierci. Wtedy po ukończeniu studiów dostałam przydział 
pracy w Radomiu. I tak zaczęła się moja pierwsza praca. Stosunek doktora Tochter-
mana do nas, młodych lekarzy, był niemal ojcowski. Uczył nas przede wszystkim 
praktycznego i wnikliwego podejścia do pacjenta, dokładnego zbierania wywiadu, 
wymagał dokładnego badania chorego, był bardzo cierpliwy w tłumaczeniu objawów 
chorobowych. Był bardzo dobrym lekarzem. Traktowaliśmy Go z wielką czcią, był dla 
nas autorytetem. Doktor był niezmordowany w udzielaniu pomocy chorym, cieszył się 
wielkim zaufaniem.

Po skończonej pracy w szpitalu każdego dnia po południu przyjmował chorych 
w swoim gabinecie przy ul. Nowotki 7 (obecnie Piłsudskiego), a następnie chodził na 
wizyty domowe do chorych- zwykle chodził pieszo lub jeździł wynajętą przez siebie 
dorożką. Doktor Tochterman wizyty domowe odbywał zwykle do późnych godzin noc-
nych i zawsze po tych wizytach wstępował do szpitala, aby obejrzeć ciężko chorych 
i udzielać rad lekarzowi dyżurnemu. W nocy często przychodził do szpitala także dok-
tor Włodzimierz Parniewski, który z doktorem Tochtermanem toczył długie dyskusje. 
Nam, młodym lekarzom dyżurnym, kleiły się oczy, podczas gdy obydwaj panowie 
omawiali przypadki chorych których leczyli oraz wspominali czasy swojej młodości 
i studiów.

Miałam to szczęście, że pierwszą moją pracę mogłam podjąć pod kierunkiem ta-
kiego wspaniałego lekarza i nauczyciela. Doktor Tochterman był przewodniczącym 
Towarzystwa Lekarskiego w Radomiu, prowadził zebrania lekarskie, pisał także prace 
o szpitalnictwie radomskim. Wspominam także ciężkie chwile choroby doktora Toch-
termana. Wtedy, my wszyscy asystenci doktora, na zmianę dyżurowaliśmy u Niego 
w domu. Doktor ciężko chory, nie okazywał zniecierpliwienia, podziwialiśmy, z jakim 
męstwem znosił Swoje cierpienie. Pamiętam, że Pani Tochtermanowa dbała o nas jak 
o rodzinę.
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Z lekarzy, którzy pracowali z doktorem Tochtermanem zostało nas tylko czworo: 
doktor Czesław Myśliwiec, dr Krystyna Molenda, dr Krystyna Łobodzińska i ja – inni 
asystenci Doktora odeszli już na wieczny dyżur do Boga.

Dla mnie doktor Tochterman pozostanie wzorem ofiarnego lekarza bezgranicznie 
oddanego chorym i prawego człowieka.”12

Wspomnienie doktora nauk medycznych Czesława Myśliwca

„Z dr Tochtermanem pracowałem od 1 marca 1952 roku, przez trzy lata, do jego 
śmierci w 1955 roku. Doktor Tochterman był ordynatorem Oddziału Wewnętrznego. 

Miał dobrą metodę, nie uczył słowami, lecz przykładem, swoją dokładnością, życz-
liwością, uczciwością. Był bardzo punktualny. Ciągle powtarzał w formie żartobliwej: 
„Punktualność to cecha królów”. W pracy dr Tochterman był bardzo życzliwy dla lu-
dzi, na ówczesne czasy był bardzo dobrym lekarzem, cieszył się zaufaniem. Prowadził 
prywatną praktykę, było ogólnie wiadome, że za prywatną wizytę brał od pacjentów 10 
zł, przy czym przeciętna opłata w tym czasie wynosiła 50zł.

Był bardzo zajęty, dlatego wizyty domowe odbywał często w nocy. Kiedy wracał 
z wizyt nocnych do domu, było zazwyczaj już późno- godzina 11-12 w nocy. Dr Toch-
terman opowiadał, że pewnego razu, gdy wracał z wizyty nocnej przez Stary Ogród, 
natknął się na grupę kilku osób, które czyhały, żeby kogoś napaść i okraść. Jedna z nich 
powiedziała: To jest nasz doktór i nie można mu nic złego zrobić. Doktor opowiadał 
nam, że w czasie tych nocnych wizyt nie spotkało go nic złego. Jako ordynator przy-
chodził często wieczorem na oddział i pyta ł lekarza dyżurnego, czy są jakieś trudności. 
Doktor opowiadał nam, że Niemcy proponowali mu w 1939 roku podpisanie volkslisty 
i że odmówił, gdyż czuje się Polakiem i nie mógłby tego zrobić. Opowiadał, że przed 
wojną odbył normalną służbę wojskową w Wojsku Polskim. Nie wiedziałem, że dr 
Tochterman był ewangelikiem, dowiedziałem się na pogrzebie, jak zobaczyłem pasto-
ra z tym charakterystycznym białym kołnierzykiem. Jego ojciec był pastorem, ale my 
traktowaliśmy go jak katolika. Bardzo dobrze układa się współpraca z siostrami sza-
rytkami, jak np. z siostrą Janiną, która była siostra oddziałową. O ile wiem, do żadnej 
partii nie należał. Zdarzało się, że Doktor wyczuł, że rodzina jest biedna, to zostawiał 
pieniądze na leki. To było „w jego stylu”. Dr Tochterman był wyjątkowo dobrym czło-
wiekiem. Jestem przekonany, że ta nazwa ulicy, przy której jest szpital, jest całkowicie 
uzasadniona. Doktor mieszkał na Nowotki 7( obecnie Piłsudskiego), miał 5 pokojowe 
bardzo wygodne mieszkanie. Żona Doktora była dentystką, mieli jedno dziecko, które 
umarło jako niemowlę. Na tematy religijne my, asystenci, z Doktorem nigdy nie roz-
mawialiśmy, krepowaliśmy się. Były to czasy Stalina i Bieruta, bardzo niebezpieczne 
czasy.

12 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T.12 
s. 68
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Gdy chorował, my, asystenci, czuwaliśmy przy nim w jego domu, spełnialiśmy rolę 
usługowo- pielęgniarską. Ja miałem swój udział w pogrzebie, od początku do końca, 
traktowałem to jak swój moralny obowiązek, był to mój pierwszy nauczyciel praktyk. 
Żałowaliśmy Go- chorował na nowotwór pęcherzyka żółciowego z przerzutami do wą-
troby, miał żółtaczkę, cierpiał, był bardzo wytrzymały, nie skarżył się.

Można było nauczyć się od niego wielu dobrych rzeczy.”13

Wspomnienie doktora nauk medycznych jana Anańko

„Do Radomia przyjechałem wraz z matką w ramach repatriacji z terenów wschod-
nich (właściwie była to ekspatriacja) z Wilna w roku 1945 było nam bardzo ciężko, 
ojciec był w tym czasie wywieziony w głąb Rosji, nie wiedzieliśmy, czy żyje, a matka, 
która z wykształcenia była nauczycielką, rozpoczęła pracę w kasie biletowej na dworcu 
kolejowym PKP. Po prostu innej możliwości pracy w tym czasie nie było.

W listopadzie 1947 roku zachorowałem na jakąś infekcję czy też na zapalenie płuc, 
w każdym razie z gorączką do 40 stopni. Pamiętąm, że zapadał zmierzch i matka mówi: 
Słuchaj syneczku muszę iść do pracy, ponieważ dzisiaj pracuje jako jedyna kasjerka 
i wiesz, co by się działo z ludźmi, jeżeli kasa biletowa byłaby zamknięta do rana. 
Dobrze- odpowiedziałem mamie- zostanę. Słuchaj, ja spróbuję załatwić jakąś pomoc 
lekarską, ale nie znam tutaj nikogo, jesteśmy krótko w Polsce Centralnej. Mama dała 
mi coś przeciwgorączkowego i zasnąłem. Budzę się, jest noc, ciemno, mamy nie ma, 
przypomniałem sobie, że poszła do pracy i nagle słyszę chrobotanie w zamku drzwi na-
szego mieszkania (mieszkaliśmy przy ulicy Keles-Krauza7). Uchylają się drzwi miesz-
kania i wchodzi, wydawało mi się wówczas, wysoki starszy pan w kapeluszu. Ja się 
przestraszyłem, a on mówi: Spokojnie, nie bój się, jestem lekarzem, rozbierz się, ja cię 
zbadam. Doktor był bardzo serdeczny, przepisał receptę, dał mi jeszcze jakieś tabletki 
i wyszedł. Okazało się, że był to sam Pan doktor Tochterman ordynator oddziału we-
wnętrznego szpitala radomskiego.

Matka opowiadała mi później, że przed pójściem na dyżur, poszła do gabinetu dok-
tor Tochtermana. Tam w poczekalni czekało około 20 pacjentów. Mama zrozumiała, że 
będzie musiała czekać i nie będzie mogła uzyskać pomocy dla syna. Zaczęła płakać. 
Doktor Tochterman wyszedł z gabinetu i zapytał, co się stało. Więc moja mama zaczęła 
tłumaczyć doktorowi naszą ówczesną sytuację, że syn 15-letni został sam na całą noc 
z gorączką 40 stopni. Na to doktor Tochterman, uspokajając mamę, powiedział:- Proszę 
mi dać klucz od waszego mieszkania, ja pójdę tam i zbadam syna. Ja to całe zdarzenie 
pamiętam bardzo dokładnie, szczególnie wejście nieznajomego mi człowieka – taki był 
wspaniały doktor Tochterman. (…)

13 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T. 12 s.66



545Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 2 (16)

Doktor Tochterman, wspaniały lekarz i człowiek, pozostanie na zawsze w mojej 
wdzięcznej pamięci”14.

W 2004 Pani Halina Jastrzębska, 90-letnia mieszkanka Radomia z ul. 25 Czerwca 
wspominała doktora Tochtermana. „Dr Tochterman był niezwykle oddany ludziom, 
wszyscy go znali i szanowali, był bardzo zdolnym lekarzem, stawiał niezwykle trafne 
diagnozy, biednych leczył za darmo, dawał im pieniądze na lekarstwa (...). Doktor 
Tochterman był ideałem lekarza, był wyjątkowo uczciwy, lekarz przyjaciel, był bar-
dzo uczynny. Kiedyś w czasie okupacji o 5 rano przybiegł wnuczek mojej teściowej 
i zawiadomił, że babcia ma atak. Poszłam do domu Doktora i poprosiłam o pomoc. 
Poszedł pieszo o 6 rano z centrum Radomia z ul. Piłsudskiego na Glinice, aby pomóc 
mojej teściowej, miała atak serca; doktor uratował wtedy jej życie, na miejscu doktor 
widział skromne warunki życiowe chorej, po udzieleniu pomocy zostawił niepostrze-
żenie należną sobie zapłatę i poszedł pieszo do domu”15

Wspomnienie Pani Bożeny Winczewskiej

„Za działalność antyfaszystowską w 1947 roku zostało powieszonych w bestialski 
sposób 7 członków naszej rodziny: ojciec, babcia, dwóch braci ojca, siostrzeniec i sio-
strzenica matki. Moja mamę od śmierci uratował Doktor Tochterman, umieszczając ja 
w szpitalu i pozorując, że jest chora na tyfus. Po wojnie Doktor Tochterman pomagał 
finansowo naszej mamie w utrzymaniu mnie i mojej siostry. Mama po zamordowaniu 
prawie całej rodziny załamała się, rozchorowała i nie była w stanie zapracować na 
utrzymanie mnie i siostry, a władze komunistyczne nie pomagały jej ze względów po-
litycznych”16

Wspomnienie z 3 grudnia 2007 roku Elżbiety Schonthaler, długoletniej nauczy-
cielki naszej szkoły Liceum Ekonomicznego w Radomiu. Pani Schonthaler zmarła 16 
grudnia 2009 roku w wieku 95 lat.

„W czasie wojny miałam małego syna Andrzeja, który urodził się w 1938 roku, 
w czasie II wojny światowej miał 3-4 lata. Dr Tochterman każdorazowo przychodził do 
chorego synka, kiedy tylko był o to proszony. Dr Tochterman był bardzo słowny i od-
ważny. Pamiętam, że przychodził do nas kilka razy po godzinie policyjnej, w najtrud-
niejszych warunkach wojennych był niezawodny. Był bardzo bezpośredni w stosunku 
do pacjentów. Miałam kontakt z Doktorem do końca jego życia, często chodziłam do 
niego na wizyty profilaktyczne z dziećmi. Byłam Doktorowi bardzo wdzięczna, dlatego 

14 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T. 
12 s. 67

15 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T. 
12 s. 68

16 Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T. 
12 s. 69
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Zdjęcie pacjentki doktora Kazimiery Baryły

na jego pogrzebie wygłosiłam pożegnalną mowę, bardzo przeżyłam jego śmierć. Pod 
koniec życia Doktor był biedny- w czasie pogrzebu zauważyłam, że był pochowany 
w dziurawych butach. Cieszę się, że pani Ziętek zajmuje się wraz z uczniami osobą dr 
Tochtermana. Doktor Tnochterman zasługuje na to. To był wielki człowiek. Serdecznie 
pozdrawiam moja szkołę”17

1 listopada 2005r. Przy grobie dr Tochtermana spotkaliśmy panią Kazimierę Baryłę, 
lat 73, pacjentkę Doktora:

„Doktor uratował mi życie, dzięki niemu żyję. Było to przed 50 laty w styczniu 
1955 roku. Byłam wtedy młodą dziewczyną. Pochodzę z Taczowa, pracowałam w Ra-
domiu w Zakładach Metalowych, mieszkałam na stancji, wynajmowałam pokój u mał-
żeństwa, byli to dobrzy ludzie. Umówiłam się na pierwszą randkę z kawalerem i przed 
spotkaniem zatrułam się podczas kąpieli w łazience gazem od piecyka. Moi gospoda-
rze byli wtedy w kościele. Jak wrócili, leżałam nieprzytomna w wannie. Wybili szybę 
w drzwiach do łazienki i mnie nieprzytomną wynieśli. W szpitalu wymieniali mi krew. 
Doktor Tochterman był tam ordynatorem. Poświęcił się dla mnie. Czuwał przy mnie 
całą noc, dopóki nie odzyskałam przytomności, chociaż nie miał wtedy dyżuru. Po 
tym zatruciu straciłam pamięć i do pół roku nie wiedziałam gdzie jest jaka ulica, albo 

17Danuta Anańko et al. „55 rocznica śmierci doktora Adolfa Tochtermana”. Rad. Rocz. Lek. 2009 T. 
12 s. 70
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kościół. Doktor zmarł dwa miesiące po moim zatruciu(...) przez 50 lat nie wiedziałam, 
gdzie jest Doktor pochowany. Teraz wiem. Będę tu przychodzić i się modlić i dam na 
Mszę Świętą. Będę się za Niego modlić, bo wiem, że nie miał dzieci”18.

Adolf Tochterman był wybitnym lekarzem i działaczem społecznym, cieszącym się 
dużym uznaniem i szacunkiem. Wielu radomianom nazwisko doktora kojarzy się tylko 
z nazwą ulicy. Upływające lata od śmieci tego wielkiego lekarza i społecznika zacierają 
pamięć o nim.
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RECENZja
FoRum bIblIoTEk mEdyCznyCh 

2015 R. 8 NR 2 (16)

Półrocznik „Forum Bibliotek Medycznych”, powołany do życia w 2008 r. jako or-
gan wydawniczy Konferencji Problemowych Bibliotek Medycznych, zajmuje obecnie 
miejsce głównego periodyku środowiska bibliotek medycznych. Od początku wyda-
wany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z innymi uczelnia-
mi medycznymi: bydgoskim Collegium Medicum UMK, Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym 
w Poznaniu, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Cen-
trum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na łamach FBM do-
minuje więc problematyka działalności bibliotek medycznych, bibliografii medycznej, 
medycznej informacji naukowej oraz historii medycyny i farmacji, a także działalności 
i dorobku osób ją kształtujących. Pojawiają się tu jednak również artykuły o tematyce 
ogólno bibliotekoznawczej czy ogólno informatologicznej, a podkreślić też trzeba, że 
wiele spośród prezentowanych zagadnień warsztatu pracy bibliotek medycznych ma 
wymiar ponaddziedzinowy i bez wątpienia zainteresować powinno także specjalistów 
bibliotekarstwa naukowego i informacji naukowej zajmujących się innymi dziedzina-
mi wiedzy. 

W przedstawionym do recenzji szesnastym numerze półrocznika (nr 2 z 2015 r.) na 
ponad pięciuset stronach zamieszczono 42 artykuły i trzy sprawozdania z konferencji. 
Ten niezwykle bogaty tom otwiera przedmowa prof. dr hab. Tomasza Bączka - Prorek-
tora ds. Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wstępny artykuł Redaktora 
Naczelnego FBM - dr Ryszarda Żmudy. 
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Zgodnie z przyjętą w czasopiśmie zasadą materiał zgromadzony w szesnastym nu-
merze FBM uporządkowany został w kilku działach: Dydaktyka, Bibliografia, Biblio-
tekarstwo, Informacja naukowa, Historia medycyny i farmacji, Hospicja oraz Biografie 
lekarzy i farmaceutów. Wszystkie teksty są bogato ilustrowane.

W dziale „Dydaktyka” umieszczone są dwa artykuły dotyczące interesującego zja-
wiska rosnącej liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach medycznych 
oraz ich obsługi bibliotecznej. Oba artykuły przedstawiają wyniki badań przepro-
wadzonych przez pracowników Biblioteki Gdańskiego  Uniwersytetu Medycznego. 
Pierwszy (Need  my help? – studenci English Division w bibliotekach polskich uczelni 
medycznych Anny Krzyżelewskiej-Kowalewskiej i Agnieszki Milewskiej) prezentuje 
wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów English Division 
w polskich uczelniach medycznych. Uwaga badaczy skupiona była na ocenie celu i za-
kresu korzystania przez tych studentów z usług i zasobów bibliotek akademickich oraz 
czynników, które to korzystanie utrudniają. Na podstawie ankiety zebrano wiele wska-
zówek związanych z doskonaleniem usług bibliotecznych skierowanych do studentów 
obcokrajowców. Z kolei w artykule Studenci zagraniczni widziani oczami studentów 
i bibliotekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – próba odnalezienia recepty 
na pozytywną zmianę  (Aleksandra Chalińska i Ewelina Rybka) przedstawione zosta-
ły wyniki badań dotyczących postrzegania studentów zagranicznych przez polskich 
studentów i bibliotekarzy oraz działań, które mogłyby podjąć biblioteki akademickie, 
aby ułatwić integrację coraz bardziej wielokulturowego środowiska słuchaczy polskich 
uczelni.  Coraz większa liczba zagranicznych studentów wymaga dostosowania do ich 
potrzeb zasobów i usług bibliotek akademickich. Jak pokazały obydwa badania omó-
wione w tej części Forum, oczekiwania zarówno polskich jak i zagranicznych studen-
tów wobec bibliotek obejmują także ich większą aktywność w organizowaniu działań 
integracyjnych.

Na dział „Bibliografia” również składają się dwa opracowania. Pierwszym jest ar-
tykuł Jolanty Przyłuskiej i Anny Radomskiej Tworzenie wizytówki instytucji w Polskiej 
Bibliografii Naukowej – zadania dla bibliotek, podejmujący istotny temat udziału bi-
bliotek naukowych w tworzeniu zasobu głównej obecnie oficjalnej bazy danych, która 
powinna zapewnić zweryfikowane i poprawnie opracowane dane o publikacjach na-
ukowców zatrudnionych w polskich instytucjach naukowych. Dbałość o wiarygodność 
tych danych ma wielkie znaczenie, skoro Polska Bibliografia Naukowa stanowi głów-
ne źródło danych wykorzystywanych w ocenie parametrycznej instytucji naukowych. 
Rację mają więc autorski, że tworzenie wizerunku instytucji naukowych na podstawie 
informacji o pracach opublikowanych przez ich pracowników powinno być powierzo-
ne profesjonalistom, a w zakresie właściwego opracowania danych bibliograficznych 
są nimi bez wątpienia bibliotekarze. Niestety, w praktyce dane prezentowane w PBN 
wprowadzane są często przez pracowników różnych jednostek administracyjnych in-
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stytucji naukowych, a także samych naukowców, którzy nie zawsze sprawnie operują 
zasadami tworzenia opisów bibliograficznych. Nie jest to sytuacja dobra. Potwierdze-
niem profesjonalizmu doświadczonych bibliografów jest opracowana przez Ewę Bed-
narską i Iwonę Bednarską-Żytko Bibliografia prac dr. nauk med. Zenobiusza Michała 
Bednarskiego - lekarza ftyzjatry, wybitnego historyka medycyny i bibliografa twór-
czości lekarzy Warmii i Mazur oraz ich biografa. Bibliografia obejmuje 356 opisów 
publikacji dr Bednarskiego, uporządkowanych chronologicznie i niekiedy opatrzonych 
adnotacjami.  

W dziale „Bibliotekarstwo” zgromadzone zostało siedem ciekawych artykułów po-
święconych różnym aktualnym problemom współczesnej działalności bibliotek i bi-
bliotekarzy. Scholastyka Baran i Katarzyna Bikowska  poddały analizie wykorzystanie 
narzędzi Web 2.0 i serwisów społecznościowych przez biblioteki polskich uniwersy-
tetów medycznych i uczelni z wydziałami medycznymi (Biblioteka medyczna w sie-
ci – wykorzystanie mediów społecznościowych). Joanna Przyłuska i Anna Radomska 
w artykule Rola bibliotek w ekosystemie instytucji naukowej, zwracając uwagę na coraz 
większe zaangażowanie bibliotekarzy naukowych w analizę danych o dorobku ich ma-
cierzystych instytucji naukowych, omówiły metadane  artykułów naukowych i genero-
wane przez nie sieci powiązań między tekstami naukowymi, instytucjami naukowymi 
i ludźmi nauki. Magdalena Kotlarek-Naskręt i Roma Hajduk podjęły istoty, a dotąd 
rzadko analizowany problem współpracy bibliotek naukowych ze środowiskiem na-
ukowym ich macierzystych instytucji w zakresie przeciwdziałania upowszechniającej 
się cyberprzestępczości wymierzonej w to właśnie środowisko (Możliwość współpracy 
bibliotek z kadrą naukową w walce z cyberprzestępczością).  Bolesław Howorka przed-
stawił ważne wyjaśnienia dotyczące praw i obowiązków bibliotek instytucji nauko-
wych w zakresie udostępniania rozpraw doktorskich w świetle obowiązujących przepi-
sów prawnych (Rozprawa doktorska w bibliotece). Celem artykułu   Katarzyny Falow 
i Małgorzaty Gorczewskiej pt. Potrzeba nadaje sens działań, czyli o gromadzeniu da-
nych statystycznych w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego słów 
kilka jest przedstawienie autorskiego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych 
statystycznych, powstałego i wdrożonego w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Program ten oraz jego wykorzystywanie w macierzystej książnicy 
autorki omówiły w szerszym kontekście wykorzystania danych statystycznych gro-
madzonych przez biblioteki w doskonaleniu zarządzania i promowaniu działalności 
bibliotek. Problematyce prac bibliotekarzy związanych z gromadzeniem i wprowadza-
niem danych dotyczących  działalności własnej i macierzystej uczelni do baz danych 
różnych systemów krajowych, środowiskowych i wewnętrznych jest poświęcony także 
kolejny artykuł pt. Bibliotekarze w sieci e-systemów – zysk czy strata?  Autorki, Anna 
Grygorowicz i Elżbieta Kraszewska, również z Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, podjęły próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu 
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coraz większe zaangażowanie bibliotekarzy w tworzenie danych i wypełnianie nimi 
rozmaitych systemów i serwisów wpływa na prace biblioteczne, czy wprowadzane 
przez bibliotekarzy dane są w tych pracach wykorzystywane. Artykuł przedstawia 
przekształcenia warsztatu pracy współczesnego bibliotekarza biblioteki akademickiej, 
wskazuje korzyści wynikające z informatyzacji biblioteki i uczelni, ale również niedo-
skonałości w jej praktycznej realizacji, np. dublowanie niektórych działań, czy ograni-
czenia dostępu tam, gdzie taki dostęp zapewniłby bardziej efektywną pracę. 

Kolejnym ważnym problemem wobec którego stanęły biblioteki naukowe w konse-
kwencji wprowadzenia tzw. ustawy deregulacyjnej jest zapewnienie profesjonalizmu 
pracowników. Zagadnienie to jest tematem artykułu Anastazji Śniechowskiej-Karpiń-
skiej i Renaty Birskiej Na zakręcie? – dyplomowani bibliotekarze w bibliotekach uczel-
ni medycznych w nowej sytuacji prawnej. Ustawa de regulacyjna zniosła wymóg wy-
kształcenia kierunkowego dla bibliotekarzy oraz państwowy egzamin na bibliotekarzy 
dyplomowanych. Równocześnie w statutach uczelni pozostawiono wymóg doskonale-
nia zawodowego bibliotekarzy, a bibliotekarze dyplomowani zaliczani są do grupy na-
uczycieli akademickich, od których wymaga się wykształcenia kierunkowego. W 2014 
roku Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich opracowała re-
komendacje dotyczące wymagań i kwalifikacji zawodowych dla bibliotekarzy dyplo-
mowanych zatrudnianych w bibliotekach akademickich. Praktyka pokazała jednak, że 
rekomendacje te nie są w sposób jednolity stosowane w bibliotekach różnych uczelni. 
Obserwacje te autorki udokumentowały wynikami badań przeprowadzonych w biblio-
tekach polskich uniwersytetów medycznych.   

Dział „Informacja naukowa” obejmuje  sześć artykułów dotyczących: prac bibliome-
trycznych prowadzonych w bibliotekach uczelni medycznych (Na pograniczu informa-
cji naukowej, autorstwa Agnieszki Czarneckiej, Irminy Utraty i Krzysztofa Włodarczy-
ka z Biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), zasad projektowania stron 
WWW uwzględniającego potrzeby niepełnosprawnych oraz realizacji tych zasad w wi-
trynach internetowych bibliotek polskich uczelni medycznych (Anna Cymbor i Edyta 
Rogowska, Internet bez barier – biblioteczne serwisy WWW wobec standardu WCAG 
2.0), możliwości i problemów związanych ze stosowaniem w praktyce standardów do-
tyczących formatów danych statystycznych o wykorzystaniu e-zasobów bibliotecznych  
(Witold Kozakiewicz, Ile standardu w standardzie, czyli o korzystaniu z COUNTER 
i SUSHI w gromadzeniu statystyk wykorzystania zasobów elektronicznych w Bibliotece 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), problemu nierzetelności niektórych wydawców 
czasopism Open Access publikowanych według zasad tzw. złotego modelu, czyli po-
bierania opłat za publikację od autorów (Piotr Krajewski i Mirosława Modrzewska, 
Ciemna strona Open Access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców), wdra-
żania narzędzi Internetu w działalności Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Jadwiga 
Wojtczak, Wpływ rozwoju Internetu na obecność Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 
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w sieci WWW) oraz przeniesienia pełnotekstowej bazy zdigitalizowanych źródeł na 
temat historii medycyny i farmacji na Górnym Śląsku, prowadzone przez Bibliotekę 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z własnego systemu opartego na 
HTML, ASP, JavaScript i T-SQL do bazodanowego systemu Aleph (Justyna Seiffert, 
Nowoczesne narzędzie wykorzystane do udostępniania historycznej wiedzy. Konwer-
sja bazy „Centrum Dokumentacji Dziejów w Medycyny i Farmacji Górnego Śląska-
”do systemu Aleph). W tej grupie artykułów warto w szczególności zwrócić uwagę 
na zawarte w pierwszym z nich, ciekawe i ważne spostrzeżenia dotyczące problemów 
z weryfikacją danych o publikacjach pracowników uczelni, na podstawie których 
ustalane są następnie wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane w ocenie badaczy 
i jednostek naukowych. Głębszych analiz warte jest też niepokojące cyberprzestęp-
czości rozwijanej na polu naukowej działalności wydawniczej. W omawianym tomie 
FBM problem ten podjęty został dwukrotnie – w artykule Możliwość współpracy bi-
bliotek z kadrą naukową w walce z cyberprzestępczością Magdaleny Kotlarek-Naskręt 
i Romy Hajduk z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamieszczonym w dziale 
„Bibliotekarstwo” oraz w umieszczonym w dziale „Informacja naukowa” tekście Pio-
tra Krajewskiego i Mirosławy Modrzewskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
pt. Ciemna strona Open Access – naukowcy w szponach drapieżnych wydawców.  Już 
sam ten fakt wskazuje, że opisywany proceder narasta i wymaga przemyślenia dzia-
łań zapobiegawczych, co zresztą autorzy obu artykułów również postulują, niezależnie 
wskazując możliwe rozwiązania. Przypadek tych dwóch, ciekawych artykułów przy 
okazji wskazuje też jak trudno jest obecnie rozdzielić problematykę współczesnego 
bibliotekoznawstwa i problematykę informacji naukowej.

W kolejnym dziale zawarte jest 12 studiów z zakresu historii polskiej medycyny 
i farmacji, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, oraz bibliologii historycznej skupionej 
na piśmiennictwie i źródłach do dziejów medycyny i farmacji (Ryszard W. Gryglewski, 
O filozoficznym ujęciu medycyny przez Stanisława Trzebińskiego; Marek Adam Brzu-
chalski i in., Współczesne spojrzenie na problemy alkoholizmu Kresów Wschodnich 
w XIX wieku; Marek Adam Brzuchalski i in., Profesor August  Becu – Doktor z Dzia-
dów. Przyczynek do rozważań nad początkami medycyny nowożytnej na Wileńszczyźnie; 
Wojciech Giermaziak i Alicja Woźniakowska, Książki z zakresu medycyny w kosza-
lińskich bibliotekach, instytucjach kulturalnych i naukowych; Hanna Celnik, Początki 
oftalmologii w Wilnie; Iwona Janicka,  Walka wileńskich lekarzy z pierwszą epidemią 
cholery; Czesław Jeśman i in., Kiła endemiczna w powiecie brasławskim województwa 
wileńskiego i zwalczanie chorób wenerycznych w Polsce w latach 1918-1939; Czesław 
Jeśman i in., Występowanie i zwalczanie jaglicy w II Rzeczypospolitej ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa wileńskiego; Zbigniew Kopociński i in., Dzieje Wojsko-
wego Szpitala Sezonowego w Druskiennikach - fili 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie; 
Zbigniew Kopociński i in., Wojskowa Służba Zdrowia w polskiej kinematografii w tym 
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z dawnego województwa wileńskiego; Zbigniew Bela, Historia farmacji w ujęciu Jana 
Fryderyka Wolfganga i Józefa Sawiczewskiego; Zbigniew Bela i Katarzyna Jaworska, 
Historia Apteki Jezuickiej w Wilnie). Ten bogaty zbiór tekstów historycznych uzupełnia 
siedem artykułów i szkiców biograficznych poświęconych polskim lekarzom i apteka-
rzom, zgromadzonych w ostatniej części omawianego numeru FBM. 

W odrębnym dziale ulokowane zostało sześć artykułów dotyczących działalności 
hospicjów, współpracujących z nimi wolontariuszy oraz zasad ich pracy. Wiele spośród 
tych mądrych tekstów wspierać może przygotowanie do pełnienia trudnej lecz niezwy-
kle ważnej i potrzebnej roli wolontariusza medycznego.

W dziale „Sprawozdania” zamieszczono relacje z XXXIII Konferencji Problemo-
wej Bibliotek Medycznych „Biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możli-
wości”, zorganizowanej we wrześniu 2015 roku przez Bibliotekę Główną Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Mariana Butkiewicza z konferencji „Herbaria i zielar-
stwo”, zorganizowanej w październiku 2015 roku przez Bibliotekę Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie w ramach obchodzonego przez nią jubileuszu 60-lecia istnienia 
oraz Emilii Czerniejewskiej i Marka Dubińskiego z VII konferencji naukowej „Niema-
terialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu”, którą w listopa-
dzie 2015 roku zorganizowała Koroporacja Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląska 
Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu..  

Przedstawiony do recenzji 2 numer „Forum Bibliotek Medycznych” za rok 2015 (nr 
16 w numeracji ciągłej periodyku) jest bardzo bogaty w treści o różnorodnej tematyce, 
zawsze jednak powiązanej z obszarem zainteresowań głównej grupy jego czytelników 
– badaczy i praktyków naukowego bibliotekarstwa medycznego, medycznej informacji 
naukowej, a także badaczy piśmiennictwa medycznego  i dziejów medycyny i farmacji.  
Wśród tych bogatych treści znalazło się wiele tematów nowych i ważnych dla całego 
środowiska bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej oraz bibliologów i in-
formatologów.  „Forum Bibliotek Medycznych” po raz szesnasty oferuje czytelnikom 
wartościową i inspirującą lekturę. 
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SUMMARY

Mgr Anna Wiśniewska
Łódź – UM

SUMMaRY OF THE mEdICAl 
LIBRARY FORUM

Medical Library Forum No. 2 (16) for the year 2015 is honoured by a preface writ-
ten by Prof. Tomasz B ą c z e k , Vice-Rector for Science of the Medical University of 
Gdańsk. 

Medical Library Forum (ISSN 1899-5829, e-ISSN 2450-0434), the semi-annual 
nationwide periodical with the International Programme Council, has been edited by 
the Medical University of Lodz since 2008. It has been reviewed by professors from 
various universities. In 2015, it was awarded a score of 7 by the Ministry of Science 
and Higher Education. Dr Ryszard Ż m u d a , Director of the Information and Library 
Centre of the Medical University of Lodz, is the Editor-in-chief of the periodical and 
Prof. Marek M i r o w s k i  is Chairman of the Programme Council and the Library Co-
uncil, the latter being the consultative-advisory body of His Magnificence Rector of the 
Medical University of Lodz. Each edition is printed in 300 copies and is available in the 
electronic version on the platform of the Lodz Region Digital Library, CYBRA (http://
cybra.lodz.pl/dlibra), as well as on the Website of the Information and Library Centre 
of the Medical University of Lodz (http://forum.bg.umed.lodz.pl/).

In the second issue (16) of the eighth annual volume for the year 2015, the articles 
are dedicated to teaching, bibliography, library science, scientific information, history 
of Medicine and Pharmacy, biographies of physicians and pharmacists. Moreover, re-
ports from scientific conferences In Gdańsk and Lublin as well as photographic docu-
mentation have been presented.

Professors, PhD doctors, masters and physicians from various universities, as well 
as scientific and research institutes and other institutions are the authors of the articles 
in this issue. The list of the authors within different sections is the following: 
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The Teaching Section (Aleksandra C h a l i ń s k a , MA, Anna K r z y ż e l e w s k a -
K o w a l e w s k a , MA, Agnieszka M i l e w s k a , MA, Ewelina R y b k a , MA, Me-
dical University of Gdańsk); Bibliography Section (Dr Jolanta P r z y ł u s k a , Anna 
R a d o m s k a , MA, Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź; Ewa B e d -
n a r s k a , MEng, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Dr Iwona B e d n a r -
s k a - Ż y t k o , Warsaw Hospice for Children Foundation); 

Library Science Section (Scholastyka B a r a n , MEng, PhD, Katarzyna B i k o w -
s k a , MA, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; Dr Jolanta P r z y ł u s k a , 
Anna R a d o m s k a , MA, Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź; Bole-
sław H o w o r k a , MA, Magdalena K o t l a r e k - N a s k r ę t , MA, Roma H a j d u k , 
MA, Poznań University of Medical Sciences; Katarzyna F a l o w ,  MA, Małgorzata 
G o r c z e w s k a , MA, Anna G r y g o r o w i c z , MEng, Elżbieta K r a s z e w s k a , 
MA, Medical University of Gdańsk; Dr Anastazja Ś n i e c h o w s k a - K a r p i ń s k a , 
Renata B i r s k a , MA, Medical University of Lublin); 

Scientific Information Section (Agnieszka C z a r n e c k a , MA, Irmina U t r a t a , 
MA, Krzysztof W ł o d a r c z y k , MA, Medical University of Warsaw; Anna C y m -
b o r , MA, Edyta R o g o w s k a , MEng, Pomeranian Medical University in Szczecin; 
Witold K o z a k i e w i c z , MEng, Medical University of Lodz; Piotr K r a j e w s k i , 
MA, Mirosława M o d r z e w s k a , MA, Medical University of Gdańsk; Justyna S e -
i f f e r t , MA, Medical University of Silesia in Katowice; Jadwiga Wo j t c z a k , MA, 
Wroclaw University of Technology); 

History of Medicine and Pharmacy Section (Prof. Ryszard W. G r y g l e w s k i , Prof. 
Zbigniew B e l a , Katarzyna J a w o r s k a , MA, Jagiellonian University in Krakow; Dr 
Iwona J a n i c k a , University of Gdańsk; Dr Hanna C e l n i k , Medical University of 
Warsaw; Dr Wojciech G i e r m a z i a k ,  Central Medical Library in Warsaw; Alicja 
Wo ź n i a k o w s k a , MA, Department of the Central Medical Library in Koszalin; 
Prof. Czesław J e ś m a n , Adam B r z u c h a l s k i , MD, Agnieszka J a k u b o w s k a , 
MA, Paweł K l o c e k , MD, Dr Krzysztof K o p o c i ń s k i , Dr Zbigniew K o p o c i ń -
s k i , Monika P l i s z k i e w i c z , MD, Maciej P l i s z k i e w i c z , MD, Medical Uni-
versity of Lodz); 

Hospices Section (Magda M a ł k o w s k a , MA, Anna B r u d n i k , MA, Children’s 
Hospice Foundation in Gdańsk; Dr Wojciech G i e r m a z i a k , Central Medical Li-
brary in Warsaw; Maria S z y m a n o w s k a - D u n a j k o , MA, Anna Z i e n t a r s k a , 
MA, Department of the Central Medical Library in Zielona Góra); 

Bibliographies of physicians and pharmacists (Scholastyka B a r a n  MEng, PhD, 
Ewa B e d n a r s k a , MEng, Przemysław Z i e l i ń s k i , MA, University of Warmia 
and Mazury in Olsztyn; Dr Monika Z a m a c h o w s k a , Jagiellonian University in 
Krakow; Prof. Czesław J e ś m a n , Dr Krzysztof K o p o c i ń s k i , Medical University 
of Łódz; Dr Wojciech G i e r m a z i a k , Katarzyna K a r k u t t - M i ł e k , MA, Central 
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Medical Library in Warsaw; Halina B o n a t o w s k a , MA, Department of the Central 
Medical Library in Radom).

Reports from Scientific Conferences have been presented by the organizers (Anna 
G r y g o r o w i c z , MEng, Medical University of Gdańsk; and Dr Marian B u t k i e -
w i c z , University of Life Sciences in Lublin).

The topics of the articles concern: foreign students, Polish Scholarly Bibliography, 
Bibliographic List of Dr Zenobiusz Michał Bednarski, bibliometry, Internet, electronic 
resources, COUNTER and SUSHI standards, www services, statistics, Open Access, 
social media, ecosystem, cybercrime, E-System Web, doctoral dissertations, conversion 
of databases into the Aleph system, certified library custodians; history of Medicine 
and Pharmacy in Vilnius and the Vilnius Region, philosophical approach to Medicine 
presented by Stanisław Trzebiatowski, history of Pharmacy according to Jan Fryderyk 
Wolfgang and Józef Sawicki, the beginnings of Medicine by Prof. August Becu, al-
coholism, epidemic of cholera, trachoma, syphilis, hospital management, pharmaceu-
tics, military health service, medical books in Koszalin, hospices, volunteering and 
biographistics. Profiles and activities of  Dr Zenobiusz Bednarski (1923-2014), Col. 
Dr Nikodem Butrymowicz (1890-1953), Lt.-Col. Dr Kazimierz Maciejewski (1897-
1940), Colonel Col. Dr Jan Maria Pióro (1887-1940), Dr Leopold Skulski  (1877-1940) 
and Dr Adolf Tochterman (1892-1955) have been described.

The editorial review of Medical Library Forum no. 2(16) for the year 2015, has 
been written by Prof. Barbara S o s i ń s k a - K a l a t a , Head of the Chair of Informa-
tion Science, Faculty of Journalism, Information and Book Studies at the University of 
Warsaw. 


