W OKUPOWANYM KRAJU

KSZTA£CENIE KADR MEDYCZNYCH
W ARMII KRAJOWEJ

Okupacja ziem polskich podczas drugiej wojny wiatowej to szczególny okres w historii naszego
narodu. Choæ Wojsko Polskie w 1939r. nie zdo³a³o odeprzeæ najazdu hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji, to Polacy nie ulegli agresorom. Klêskê wrzeniow¹ traktowano jako przegran¹ kampaniê,
a nie wojnê. Wobec niemo¿noci otwartego przeciwstawienia siê okupantom, prowadzono walkê metodami konspiracyjnymi. Ju¿ w toku walk wrzeniowych zaczê³y kszta³towaæ siê zal¹¿ki organizacji konspiracyjnych, które póniej rozwinê³y siê w podziemne formacje zbrojne. Najwiêksz¹ z nich by³a ta,
któr¹ kierowa³ Wódz Naczelny Polskich Si³ Zbrojnych oraz rz¹d polski dzia³aj¹cy na emigracji w Europie Zachodniej. Pocz¹tkowo wystêpowa³a ona pod nazw¹ S³u¿ba Zwyciêstwu Polski, od 1940r. Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a od lutego 1942r. Armia Krajowa, którym to mianem okrela siê ca³¹ zbrojn¹
konspiracjê niepodleg³ociow¹ w okupowanej Polsce, gdy¿ podporz¹dkowa³y siê jej niemal wszystkie
podziemne organizacje bojowe. Podczas wykonywania planu ,,Burza w 1944r. w szeregach AK s³u¿y³o ponad 350 tysiêcy ¿o³nierzy. W toku tych walk mieli oni zapewnion¹ pomoc i opiekê medyczn¹.
Niós³ j¹ wyszkolony w konspiracji personel s³u¿by zdrowia AK.
Wskazaæ nale¿y, i¿ totalne wyniszczanie ludnoci polskiej przez w³adze okupacyjne spowodowa³o ogromne zapotrzebowanie na opiekê lekarsk¹. Eksterminacj¹ objêto równie¿ personel medyczny.
Sporód 14 tysiêcy lekarzy sprzed wojny, w jej toku zamordowano prawie 6 tysiêcy. Zlikwidowano
studia medyczne. W³adze hitlerowskie w³¹czy³y medycynê do walki przeciwko Polakom. W tych warunkach lekarze polscy, chroni¹c i ratuj¹c ¿ycie swych rodaków, walczyli o polsk¹ racjê stanu. Dlatego
te¿ o wspó³dzia³anie z nimi zabiegali oficerowie wojska polskiego oraz politycy, którzy organizowali
podziemn¹ walkê przeciwko okupantom. Powierzali im tworzenie podziemnych ogniw pomocy medycznej, a tak¿e konspiracyjne szkolenie personelu do pracy w tych ogniwach. Szczególnie piln¹ spraw¹ by³o przygotowanie lekarzy, pielêgniarek i sanitariuszek do s³u¿by w AK.

P³k dr med. Leon Strehl - szef s³u¿by zdrowia
Komendy G³ównej AK, komendant Szpitala
Ujazdowskiego (1940-1944)

Zabieg operacyjny w partyzanckim szpitalu polowym
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Organizatorzy s³u¿by zdrowia AK nale¿eli do inicjatorów tajnych szkoleñ medycznych
w wielu miastach. G³ównym ich orodkiem by³a Warszawa. Swoistym za centrum kszta³cenia klinicznego studentów tajnych kompletów w tym miecie sta³ siê Szpital Ujazdowski. Ta s³ynna przedwojenna placówka s³u¿by zdrowia WP przez wszystkie lata okupacji zachowa³a zwyczaje wojskowej organizacji. Lekarzy, zw³aszcza wy¿szych stopniem, tytu³owano wed³ug stopnia wojskowego.
Wiêkszoæ jego personelu stanowili przedwojenni lekarze oficerowie s³u¿by sanitarnej WP. Oczywistym wiêc by³o, ¿e w zespole tym bujnie kwit³o ¿ycie konspiracyjne. Komendant szpitala p³k dr
med. Leon Strehl, by³ jednoczenie szefem s³u¿by zdrowia Komendy G³ównej AK.
Naukowo i dydaktyczna rola Szpitala Ujazdowskiego wzrasta³a wraz z postêpuj¹cym
rozwi¹zywaniem przez w³adze okupacyjne wydzia³ów lekarskich poszczególnych uniwersytetów
polskich, których wyk³adowcy znajdywali w nim zatrudnienie. Jako pierwsi do Warszawy przybyli
wyk³adowcy Uniwersytetu Poznañskiego, potem Lwowskiego, a w drugiej po³owie 1941r. Wileñskiego.
Posiadaj¹c znakomity zespó³ wyk³adowców przedstawiciele Szpitala Ujazdowskiego inicjowali ró¿ne formy kszta³cenia medycznego. Najbardziej aktywnym w tym wzglêdzie by³ p³k prof. dr
med. Edward Loth. Nale¿a³ on do twórców jawnie dzia³aj¹cej Prywatnej Szko³y Zawodowej
dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego, jak i tajnego Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast p³k prof. dr med. Teofil Kucharski wspó³tworzy³ konspiracyjny Wydzia³
Lekarski Uniwersytetu Ziem Zachodnich /UZZ/, w którym zajêcia prowadzili g³ównie wyk³adowcy
Uniwersytetu Poznañskiego, przesiedleni wówczas do Warszawy. W nurt pracy naukowo-dydaktycznej tych uczelni w³¹czyli siê niemal wszyscy lekarze Szpitala Ujazdowskiego. Chlubnie wiêc
w warunkach wojny szpital ten kontynuowa³ swe wieloletnie tradycje.
Sporód warszawskich placówek medycznych istnia³y w nim najkorzystniejsze warunki. Szpital Ujazdowski mia³ bowiem niemal wszystkie oddzia³y kliniczne /z wyj¹tkiem po³o¿nictwa, pediatrii i psychiatrii/ oraz posiada³ bogat¹ bibliotekê naukow¹. Przede wszystkim dysponowa³ dowiadczonym zespo³em specjalistów z zakresu ró¿nych przedmiotów klinicznych. Miêdzy innymi nale¿eli do nich: wspomniany wy¿ej p³k prof. E. Loth, który prowadzi³ zajêcia z anatomii; p³k prof.
T. Kucharski ( wybrane zagadnienia z chorób wewnêtrznych i patologii ogólnej); prof.dr Jan Szmur³o
z Uniwersytetu Wileñskiego wyk³ada³ laryngologiê; prof. dr Les³aw Wêgrzynowski z Uniwersytetu
Lwowskiego ftyzjatriê; doc.dr Jan Krotoski z Uniwersytetu Poznañskiego chirurgiê; prof. dr W³adys³aw Melanowski okulistykê; dr Janina Morawiecka i mjr dr Witold Tyczka neurologiê. W ich
zajêciach uczestniczy³a wiêkszoæ studentów medycyny konspiracyjnego UW i UZZ.
Istotnym wzbogaceniem
procesu dydaktycznego by³y organizowane przez p³k. prof. Kucharskiego zebrania naukowe,
które odbywa³y siê w ka¿d¹ sobotê pod pozorem odprawy s³u¿bowej. Lekarze i studenci wyg³aszali wówczas referaty, omawiali
interesuj¹ce przypadki, przedstawiali wyniki klinicznych badañ
naukowych. ,,By³a to doskona³a
szko³a interny wspomina Hanna Odrow¹¿-Szukiewicz, jedna
z ówczesnych studentek.
¯o³nierz AK w szpitalu
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Prowadzona w Szpitalu Ujazdowskim dzia³alnoæ dydaktyczna nie ogranicza³a siê do zajêæ dla
studentów medycyny. Szkolono tam równie¿ patrole sanitarne dla oddzia³ów dywersyjno-bojowych AK.
Drukowano tak¿e materia³y pomocnicze i instrukcje do szkolenia sanitarnego w tajnych podchor¹¿ówkach oraz regulaminy dzia³ania dla dru¿yn sanitarnych w oddzia³ach partyzanckich AK.
Podkreliæ nale¿y, i¿ konspiracyjne studia by³y wielonurtow¹ form¹ walki przeciwko okupantom.
Wystêpowa³o w nich wzajemne przenikanie siê pracy owiatowej i wojskowej. Wiêkszoæ lekarzy Szpitala Ujazdowskiego pe³ni³a zarazem ró¿nego rodzaju funkcje w AK, najczêciej jednak w jej s³u¿bie zdrowia. Starsi lekarze z Ujazdowa wykonywali kierownicze funkcje w szefostwie sanitarnym KG AK.
Natomiast m³odsza kadra organizowa³a ogniwa pomocy medycznej w oddzia³ach bojowych, przede
wszystkim w Kierownictwie Dywersji Kedyw/ KG AK. Szefem s³u¿by sanitarnej Kedywu by³ kpt.dr
Cyprian Sadowski, jego zastêpc¹ kpt. dr Czes³aw Narkowicz, a w oddzia³ach bojowych funkcje medyczne
pe³nili: ppor. lek. Jerzy Kaczyñski, ppor. lek. Tadeusz Jankowski, ppor.lek. Jan Chomiczewski. Równie¿
wielu studentów medycyny s³u¿y³o w oddzia³ach Kedywu. Podchor¹¿owie, którzy przed wojn¹ studiowali
w Szkole Podchor¹¿ych Sanitarnych i kontynuowali naukê w konspiracji, czêsto obejmowali funkcje medyków w tych oddzia³ach. Na przyk³ad w utworzonym w sierpniu 1943r. batalionie ,,Zoka medykiem
zosta³ pchor. Zygmunt Kujawski, a w batalionie ,,Parasol pchor. Zbigniew Dworak. Wynika z tego,
¿e szkolenie wojskowo-medyczne, jakie prowadzono w SPS owocowa³o wspania³ymi postawami oficerów
i podchor¹¿ych w s³u¿bie zdrowia AK.
W okresie realizacji planu ,,Burza oddelegowano wielu lekarzy i studentów z Ujazdowa
do innych okrêgów AK. Miêdzy innymi na Wo³yñ wyjechali: ppor.lek. Jan Matulewicz, który obj¹³ tam
funkcjê szefa s³u¿by zdrowia 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK oraz por. lek. Grzegorz Fedorowski
przej¹³ kierowanie szpitalami polowymi w tej dywizji.
Znacz¹cy wk³ad w przygotowanie kadr medycznych dla AK wniós³ wileñski orodek konspiracyjnego nauczania medycyny. Po zamkniêciu Wydzia³u Lekarskiego na Uniwersytecie im. Stefana Batorego,
prawie wszyscy jego wyk³adowcy kontynuowali nauczanie medycyny na tajnych kompletach. Zajêcia teoretyczne odbywa³y siê w ma³ych grupach w prywatnych mieszkaniach. Æwiczenia prowadzono w laboratoriach i prosektoriach przyszpitalnych, niekiedy w pracowniach aptecznych.
Program nauki w wileñskich kompletach medycznych przewidywa³ dodatkowe zajêcia, które przysposabia³y wszystkich studentów do udzia³u w pracach punktów ratowniczo-sanitarnych, jakie rozwijano
tam dla ¿o³nierzy AK. Studenci lat m³odszych uczyli siê udzielania pierwszej pomocy rannym oraz zasad
dzia³ania dru¿yn sanitarnych. Natomiast starsi studenci uczêszczali na zajêcia z chirurgii polowej. W ten
sposób przygotowano ponad 200
medyków do dzia³alnoci s³u¿by
zdrowia Okrêgu Wileñskiego AK.
Pracownicy naukowi tajnego wileñskiego Wydzia³u Lekarskiego prowadzili tak¿e kursy
szkolenia dla sanitariuszek. Dziêki ich pracy kilkanacie tamtejszych brygad AK, licz¹cych po
k i l k u s e t ¿ o ³ n i e r z y, p o s i a d a ³ o
w swym sk³adzie lekarzy i sanitariuszki.
W wiêkszoci brygad s³u¿yli lekarze dyplomowani. W niektórych jednak obowi¹zki lekarzy
pe³nili studenci najstarszych
lat tajnych kompletów medycyny.
Sanitariuszki AK wród partyzantów
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Opatrywanie rannego ¿o³nierza

Szefem s³u¿by zdrowia Okrêgu Wileñskiego podczas operacji zbrojnej ,,Ostra Brama,
na pocz¹tku lipca 1944r., by³ prof. dr med. Micha³ Reicher; w okresie miêdzywojennym prorektor USB, wybitny anatom i antropolog. Do
udzia³u w tej s³u¿bie zmobilizowa³ on wielu lekarzy, g³ównie chirurgów, którzy utworzyli zespo³y operacyjne w wileñskich szpitalach. Zorganizowa³ tak¿e kilka szpitali polowych. W czasie bitwy o Wilno s³u¿ba ta udzieli³a pomocy
oko³o 600 rannym ¿o³nierzom.
Wspó³organizatorem konspiracyjnych
studiów medycznych w Krakowie by³ prof.
dr med. Franciszek Walter szef s³u¿by zdrowia Okrêgu Krakowskiego AK. Wyk³adowcy i studenci tego orodka równie¿ nale¿eli
do akowskich ogniw pomocy medycznej.
Tajne studia medyczne zorganizowano wówczas tak¿e w miastach, które nie
mia³y tradycji uniwersyteckich. Na przyk³ad
w Kielcach i Czêstochowie utworzono filie
UZZ. Ich organizatorami i wyk³adowcami
byli tamtejsi oficerowie lekarze AK. Kierownikiem filii kieleckiej by³ pp³k dr med. Józef
Kalisz - szef s³u¿by zdrowia Inspektoratu
Kieleckiego AK.
Stwierdziæ trzeba, i¿ na rzecz s³u¿by
zdrowia AK pracowali niemal wszyscy lekarze w okupowanej Polsce. Ka¿dy z nich bra³
udzia³ jako wyk³adowca w szkoleniu sanitariuszek, przewa¿nie harcerek, dziêki czemu
przygotowano w ca³ym kraju kilkanacie
tysiêcy ofiarnych cz³onkiñ personelu medycznego AK.
Jeli za chodzi o przygotowanie lekarzy, to szacunkowe próby wskazuj¹, i¿ w okupowanej Polsce w konspiracyjnych warunkach studiowa³o medycynê oko³o 4000 studentów. Natomiast w prowadzenie tej nauki
zaanga¿owany by³ ponad 500-osobowy personel dydaktyczny. Trudno oceniæ jaki ich
odsetek uczestniczy³ w dzia³alnoci s³u¿by
zdrowia AK. Z analizy materia³ów ród³owych wynika, i¿ w Powstaniu Warszawskim
oraz operacji ,,Ostra Brama wziêli udzia³
niemal wszyscy lekarze i studenci Warszawy,
a tak¿e Wilna. W innych rejonach kraju walki nie rozwinê³y siê na tak du¿¹ skalê, ale
wszystkie oddzia³y AK posiada³y nale¿yte
zabezpieczenie medyczne.
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