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doktoryzujących się i habilitujących 

wyraźnie się zmniejszyła. Jako przy-

kład podam, że w latach 1950–1952 

przeprowadzono 91 przewodów 

doktorskich, a w latach 1956–1958 

tylko sześć osób uzyskało stopień 

kandydata nauk, a byli to: Bożenna 

Zawirska  – anatomia patologiczna 

(1956), Ewa Marciniak – patologia 

(1956), Mirosław Kańtoch – mikro-

biologia (1956), Beata Bogdanikowa 

– interna (1957), Eugeniusz Rogalski 

– chirurgia (1958) i Noemi Wigdo-

rowicz-Makowerowa – stomatologia 

(1958) (AM Wrocław 1950–1960, 

wyd. 1960). Dobrze, że ponownie 

przywrócono poprzedni stan. 

Przy okazji przypomnę fakt, o któ-

rym już zapomniano, a młodym 

trudno będzie dzisiaj uwierzyć, że 

w 1953 r. kilka dni po śmierci Józe-

fa Stalina przestało istnieć miasto 

Katowice, które zmieniło nazwę na 

Stalinogród, a województwo ka-

towickie zostało województwem 

stalinogrodzkim. Po trzech latach, 

w wyniku gomułkowskiej odwilży 

(październik 1956 r.), historyczna 

nazwa Katowic powróciła. Jeszcze 

dzisiaj żyją setki ludzi, którzy w do-

kumencie urodzenia mają wpis „Sta-

linogród”. 

Nawiązując do pracy w Szpitalu 

im. Rydygiera, pragnę przypomnieć 

o pierwszym w Polsce Ludowej 

strajku lekarzy (2.05.1957 r.), w któ-

rym i ja również brałem udział. 

Przyczyną były coraz gorsze warun-

ki pracy, pobytu chorych, głodowe 

pensje i niezgodne z przepisami wy-

nagrodzenie za dyżury. Szpital ten 

W okresie 5-letniej pracy w Szpi-

talu im. Ludwika Rydygiera (1954–

–1959) kontakt mój z Akademią 

Medyczną ograniczał się jedynie do 

„świadczenia pracy” w Zakładzie 

Anatomii Opisowej, gdzie prowa-

dziłem zajęcia dydaktyczne ze stu-

dentami. W okresie odwilży w kraju 

(1955–1956) bulwersowały nie tylko 

środowisko akademickie, ale stawały 

się sensacją we Wrocławiu tytuły re-

portaży ukazujących się w kolejnych 

numerach dziennika „Sztandar Mło-

dych”, takie jak: „Podziemia Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu”. 

Burzę rozpoczął red. K. Kąkolew-

ski, który dotarł do kilkudziesięcio-

stronicowego memoriału przygoto-

wanego przez pracownika Katedry 

Filozofi i Marksistowskiej, magistra, 

późniejszego profesora, Bogusła-

wa Wieczorka, który memoriał ten 

upub licznił i przekazał do Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR. Afera miała 

dotyczyć łapówkarstwa w przydzia-

łach mieszkań oraz działań korup-

cyjnych w komisjach rekrutacyjnych 

przyjęć na studia medyczne. Jak 

podawał „Sztandar Młodych”, bra-

li w tym udział aktywiści politycz-

ni oraz dyrektor administracyjny 

Akademii Medycznej i pełnomoc-

nik ministra zdrowia ds. rekrutacji. 

Niestety, odwilż minęła i o dalszych 

losach afery ,,Podziemia Akademii 

Medycznej we Wrocławiu” nigdy się 

nie dowiedzieliśmy ... 

W tym też okresie (1954 r.) utwo-

rzono Centralną Komisję Kwalifi -

kacyjną, która przyznawała stopnie 

naukowe i tytuły naukowe. Niestety, 

nie tylko tym, którzy spełniali odpo-

wiednie kryteria, ale także i za zasłu-

gi polityczne... W miejsce przewo-

dów doktorskich i habilitacyjnych 

wprowadzono na wzór sowiecki 

stopień „kandydata nauk” i „dokto-

ra nauk” (odpowiednikiem studiów 

doktoranckich były studia aspiranc-

kie: aspirantura, aspirant). Liczba 

„Podziemia Akademii Medycznej” 

– służba wojskowa 
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Ameryki Północnej. Z zaciekawie-

niem słuchaliśmy o postępach chi-

rurgii w świecie, a w szczególności 

o dynamicznie rozwijającej się kar-

diochirurgii. Płk dr med. T. Orłow-

ski już wtedy brał udział w pracach 

doświadczalnych na zwierzętach 

wspólnie z zespołem prof. W. Brossa 

i prof. R. Badury z Kliniki Chirur-

gii Weterynaryjnej, co potwierdzają 

wspólne publikacje naukowe. 

Profesor Wiktor Bross stopniowo 

poznawał nas nie tylko z działania 

przy stole operacyjnym, ale intereso-

wał się również naszym życiem oso-

bistym. „Co pana skłoniło, że poszedł 

pan na chirurgię?”, „Dlaczego chirur-

gia wojskowa” itp. Kiedy w grudniu 

1960 r. dowiedział się, że moja służ-

ba okresowa w wojsku kończy się za 

kilka miesięcy, nie pytając o zgodę 

zaproponował mi etat w II Klinice 

Chirurgicznej Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu w tworzącym się 

zespole kardiochirurgicznym. I tak 

w 1961 r. zaczęła się moja 12-letnia 

przygoda kardiochirurgiczna. 

Nawiązując do „mojego wojska”, 

to odbycie 2-letniej służby, awans 

do wyższych stopni wojskowych, 

nie oznaczały, że będzie już spokój. 

Co jakiś czas, otrzymywaliśmy we-

zwania na kilkudniowe ćwiczenia – 

ostatni raz w 1979 r.

przywołał dr J. B. Kos, pisząc o na-

rodzinach Stowarzyszenia Lekarzy 

Dolnośląskich w 1957 r. („Medium” 

nr 1/2012): „Najliczniejszą grupę 

stanowili lekarze Miejskiego Szpi-

tala im. Ludwika Rydygiera, którzy 

wcześniej odegrali ważną rolę w po-

wstaniu Stowarzyszenia Intelektual-

nego Lekarzy (SIL). Należeli do nich 

ordynatorzy oddziałów chirurgicz-

nych: dr med. Adam Wolańczyk, 

dr med. Karol Kraus i dr med. Witold 

Adamek (mój szef ) oraz ich mło-

dzi współpracownicy – chirurdzy: 

dr Tadeusz Dobrucki, dr Edmund 

Kuzinowicz, dr Bogdan Łazarkie-

wicz, dr Maria Paciorek, dr Euge-

niusz Piotrowski, dr Zygmunt Rej, 

dr Stanisław Roguz, a także radio-

lodzy dr med. Herman Artman 

i dr med. Wiktor Dziulikowski”. 

5 maja 1959 r. zostałem powołany 

do czynnej służby wojskowej, i całe 

szczęście, że nie obowiązywało już 

pojęcie „na czas nieokreślony”, po-

nieważ wprowadzono dla lekarzy 

okresową służbę wojskową, któ-

ra trwała tylko dwa lata. Pierwsze 

sześć miesięcy byłem dowódcą plu-

tonu operacyjno-opatrunkowego 

w Batalionie Medyczno-Sanitamym 

10 Dywizji Pancernej w Opolu. Na-

stępne 18 miesięcy pracowałem na 

Oddziale Chirurgicznym 4 Wojsko-

wego Szpitala Okręgowego we Wro-

cławiu, którym kierował płk dr med. 

Tadeusz Orłowski. Przestałem pra-

cować w Szpitalu im. Ludwika Ry-

dygiera, a prof. Tadeusz Marciniak 

zaproponował mi przejście na pół 

etatu do Zakładu Anatomii Opiso-

wej, co pozwoliło na zachowanie cią-

głości pracy w Uczelni. Płk dr med. 

Tadeusz Orłowski, późniejszy pro-

fesor, kierownik Kliniki Chirurgicz-

nej Wojskowej Akademii Medycznej 

w Łodzi (1971–1974), następnie ko-

mendant i kierownik Kliniki Chirur-

gicznej Centrum Kształcenia Pody-

plomowego WAM w Warszawie, był 

wspaniałym chirurgiem ogólnym 

i specjalizował się w chirurgii klat-

ki piersiowej pod kierunkiem prof. 

Wiktora Brossa. Prof. dr hab. Wik-

tor Bross był stałym konsultantem 

Oddziału Chirurgicznego 4 Wojsko-

wego Szpitala Okręgowego. Przyjeż-

dżał raz w tygodniu i przeprowadzał 

skomplikowane operacje z zakresu 

torakochirurgii, a my mieliśmy za-

szczyt asystować, uczyć się i podzi-

wiać wielkiego mistrza chirurgii. Po 

zabiegach tradycyjna kawa i dys-

kusja, która przeważnie polegała 

na monologu profesora, nie tylko 

o przeprowadzonych zabiegach, ale 

często o chirurgii na Zachodzie. Pro-

fesor jako jeden z niewielu w tam-

tych czasach wyjeżdżał za żelazną 

kurtynę, uczestniczył w sympozjach 

naukowych i kongresach lub jako 

visiting professor przebywał w reno-

mowanych klinikach Europy Zachod-

niej, a nawet Stanów Zjednoczonych 

Ppor. lek. med. Bogdan Łazarkiewicz Płk dr med. Tadeusz Orłowski 

Od lewej: prof. Janusz Woytoń, 

prof. Mieczysław Bernat i prof. Bogdan 

Łazarkiewicz (kierownicy klinik)
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