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Przedmowa 

Wasza Magnificencjo, Drogi Janie! 

Przeczytałam Twoje wspomnienia 
z ogromnym wzruszeniem. Śledząc 
kolejne rozdziały książki o Twoim ży
ciu, myślałam o pewnej nocy sprzed 
trzydziestu lat, kiedy to po podróży, 
zdawało się - bez końca, dotarłam 
do gruzińskiego domu, gdzie przy 
zastawionym stole czekano z rogiem 
wzniesionym w toaście za matkę, za 
matkę-Ojczyznę i za rodzinę. Te uni
wersalne wartości wypełniają Twoje 
życie, przyodziane w różnych cza
sach w różną formę- są, trwają. My
ślałam też o wierszu Wisławy Szym
borskiej, o tym, że "bez tej miłości 
można żyć", że przecież można "ma-
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lutki los naparstkiem pić" . I sięga
łam pamięcią do wspólnych działań 
w naszej Uczelni, kiedy w najróżniej
szych sytuacjach wiedzieliśmy bez słów, 
co jest ważne. 

Janie! Dziś wychylam pełen róg za 
Twoją pomyślność, uznając wagę i war
tość Twojej lekcji o tym, jak żyć, żeby 
nie być "powalonym drzewem", żeby 
"owocować", unikając "pusto brzmią
cych" słów. 

Rekomenduję tę książkę wszyst
kim- szukającym swoich dróg, z na
dzieją, że znajdą w niej wiedzę o rado
ści i smutku, o dumie i gniewie. 

Ja za nią dziękuję! 

Małgorzata Tafii-Klawe 
Uf'islaJ/Ja S?Jmborska "GaJ//ęda o liliiości ziemi ojC?JStej" 
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Zamiast wstępu 
O pomyśle, powodach i przebiegu 
niniejszej rozmowy z dwu stron ujęte 

Jan Domaniewski: W minionych la
tach kilkakrotnie proszono mnie o zgo
dę na zorganizowanie któregoś z jubileu
szy pracy zawodowej, tak jak to urządza
no niektórym z naszych profesorów. Za
wsze odmawiałem, gdyż nie lubię takich 
"fajerwerków". 

W ubiegłym roku proponowano mi 
uczczenie jubileuszu 80-lecia urodzin. 
Również byłem temu przeciwny. Czyż 
bowiem moją winą, czy może zasługą jest 
to, że urodziłem się nieco wcześniej niż 
inni? Czy koniecznie trzeba mi wypomi
nać siwiejącą głowę? Odparłem wówczas, 
że ewentualnie za rok, gdy minie pięćdzie
siąt lat od objęcia przeze mnie kierow
nictwa Zakładu Patomorfologii w Szpi
talu im. dra Antoniego Jurasza i 25lat od 
utworzenia Akademii Medycznej w Byd
goszczy, której powołanie było celem me
go zawodowego życia, być może zgodzę 
się na spisanie wspomnień, najlepiej w for
mie wywiadu. 

I tak też się stało. Myślę, że sięgnięcie 

do korzeni rodzinnych i lat dzieciństwa 
rzuci nieco światła na atmosferę, w której 

wyrastałem. Bardziej szczegółowe przed
stawienie lat okupacji niemieckiej i walki 
o wolność, szczególnie w Powstaniu War
szawskim, ukaże natomiast warunki kształ
towania charakteru i mojej osobowości. 

Prawdopodobnie ciekawe będzie rów
nież odsłonięcie niektórych kulisów pow
stania uczelni medycznej w Bydgoszczy, 
a następnie jej dalszego rozwoju. Sądzę 
jednak, że jeszcze przedwczesne jest ujaw
nianie wszystkich okoliczności i wypowie
dzi osób związanych z tym procesem. 

Krzysztof Nierzwicki: W 2003 roku po 
przegranym konkursie na dyrektora Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Toruniu otrzy
małem propozycję pracy w Bibliotece 
Głównej Akademii Medycznej im. Lu
dwika Rydygiera w Bydgoszczy. O uczel
ni tej wiedziałem niewiele. W rozmowie 
o moich planach z prof. Januszem Ton
delem- dyrektorem instytutu, w którym 
wówczas pracowałem, po raz pierwszy 
usłyszałem nazwisko Profesora Jana Do
maniewskiego. Mój rozmówca stwierdził 
wówczas, że spośród grona osób zwią-



Odda'!)' Sprmvie 

zanych z Akademią nieobca jest mu po
stać założyciela tej uczelni. Próbuję z pa
mięci odtworzyć jego słowa: Znatry jest 
tam szczególnie Jan Domaniewski- człou;iek 
1vielkiego formatu, du:zyj klary. Jest obecnie, albo 
był rektorem. Profesor Domaniewski stał 
się zatem pierwszą osobą, o której usły
szałem w Toruniu na kilka dni przed 
podjęciem zatrudnienia w Akademii Me
dycznej. Byłem szalenie ciekaw tej po
staci. Spotkaliśmy się po raz pierwszy 
na jednej z uczelnianych uroczystości 
w 2003 roku. Swoją aparycją zdradzał 
silną osobowość, wzbudzając respekt 
i szacunek. Bez wątpienia potwierdziły 
się słowa mego mistrza z Torunia. Czło
wiek z klasą- pomyślałem wówczas. 

W roku następnym, kiedy zbliżał się ju
bileusz 20-lecia powstania Akademii Me
dycznej w Bydgoszczy wyznaczono mi 
zadanie przygotowania księgi pamiątko
wej, mającej uświetnić tę piękną rocznicę. 
Byłem przerażony. Nie znałem wówczas 
w uczelni zbyt wielu osób. Brakowało mi 
jednocześnie doświadczenia w tego typu 
przedsięwzięciach. Pan Profesor Doma
mewski pracował wówczas nad rozdzia
łem poświęconym historii Akademii. Roz
poczęliśmy dość regularne spotkania. Nie
zwykła życzliwość Profesora i otwar
ta deklaracja pomocy sprawiły, że owo 
trudne z początku polecenie widziałem 
w coraz jaśniejszych barwach. Podczas 
rozmów Profesor z pasją opowiadał mi 
o trudnych początkach swoich działań 
mających na celu zbudowanie w Byd-
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goszczy akademickiego ośrodka naucza
nia medycyny. Poznawałem Akademię 
dzięki wspomnieniom Profesora. 

Kilka lat później przypadała 80. rocz
nica urodzin Profesora Domaniewskie
go. Flanowaliśmy obchody i księgę pa
miątkową. Urodzitry ma każcfy. To nie mąja 
zasługa, że kończę osiemdiJesiątkę - to słowa 
Profesora, które jednoznacznie wyklu
czyły możliwość realizacji zaplanowa
nych uroczystości. Wówczas wpadliśmy 
na pomysł, że przypadające w 2009 roku 
50-lecie pracy w dziele tworzenia byd
goskiej szkoły patomorfologii będzie 
dużo lepszą okazją. Pozostała jedynie 
kwestia publikacji. Profesor zdecydowa
nie odrzucił propozycję klasycznej księ
gi jubileuszowej, z pracami naukowy
mi swych przyj aciół i współpracowni
ków. Daleko kori)'stniej będzie jeśli pu
blikarje swqje zamieszczą JJJ renomowatrych 
czasopismach, a nie JJJ księdze jubileuszowo/ 
- odparł, godząc się jednocześnie na 
opowiedzenie swojej biografii. Tak zro
dził się pomysł wywiadu - rzeki. Już pier
wsze godziny rozmowy, w których Pro
fesor przywołał wiele wybitnych i za
służonych osób ze swej rodziny, maj ą

cych szalenie bogate życiorysy, wzbu
dziły moje zainteresowanie. Apogeum 
ciekawości wywołała opowieść o stryju 
Wiesławie Domaniewskim, któremu za
wdzięczamy m.in. ewakuację z Polski we 
wrześniu 1939 roku kilku niezwykle cen
nych zabytków piśmiennictwa. Wśród 
nich znajdował się znany mi doskonale, 



jedyny przechowywany w Polsce egzem
plarz Biblii Gutenberga, będący własnoś
cią pelplińskiej Biblioteki Seminaryjnej, 
której zbiory przed laty stały się pod
stawą mej rozprawy doktorskiej. Ko
lejne dni wypełnione były relacjami o cza
sach przedwojennych, wybuchu wojny, czy 
wreszcie dramatycznych latach konspi
racji, w końcu o walce w Powstaniu War
szawskim, po którym przyszła niewola, 
wyzwolenie i pobyt w Niemczech. Mło
dy, kilkunastoletni chłopak był aktywnym 
uczestnikiem tamtych tragicznych wyda
rzeń. W dalszym ciągu Profesor odsło
nił szczegóły powrotu do kraju, przywo
łał czasy studiów, pierwszej pracy, aż w koń
cu opowiedział o budowaniu instytucji na
uczania medycyny, a także tworzeniu szkoły 
patomorfologii w grodzie nad Brdą. 

Rozmowy prowadziliśmy wiosną i la
tem 2009 roku. Teksty naszych wypo-
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Zamiast JJJstępu ... 

wiecizi piękną polszczyzną "wygładziła" 
filolog, bibliotekarz i współpracownik 
periodyku uczelnianego Collegium Medi
cum UMK" Wiadomości Akademickich" 
Joanna Hładoń-Wiącek, która jednocze
śnie podjęła się trudu współredakcji książ
ki. Część zawierającą bibliografię przed
miotową i podmiotową Profesora Jana 
Domaniewskiego opracowały koleżanki 
pracujące w Bibliotece Medycznej Colle
gium Medicum: Małgorzata Białobłocka, 
Anna Garczewska oraz Daria Butrym . 
Skład i łamanie książki wykonała redaktor 
"Wiadomości Akademickich" Monika 
Kubiak, zaś korektę tekstu Ewa Dominas. 
Dziś, ciesząc się z możliwości odda

nia książki do rąk Czytelników, czuję się 
szczęśliwy a jednocześnie zaszczycony, że 
mogłem spędzić wiele godzin na roz
mowie z człowiekiem - legendą, czło

wiekiem -instytucją. 
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Jan DomanielliSki i Ktyysifof Nier'{!Vicki //l czasie jednęj z rO!?JllÓ//J przed domem Profesora //l NiemC'{fl, 1/Jrzesieti 2009. 



13 
~ 

I<.orzenie 
Rodzina Domaniewskich 

Krzysztof Nierzwicki: Pochodzi Pan 
z niezwykle ciekawej, przy tym zasłużo
nej rodziny, której wielu członków trwale 
zapisało się w historii naszego kraju. Bli
skimi krewnymi Pana Profesora byli ludzie 
nauki, sztuki, kultury i polityki . .. 

Jan Domaniewski: Zgadza się. Do
maniewscy to z pewnością nietuzinkowy 
ród. Wprawdzie nigdy nie miałem ambicji 
prowadzenia pogłębionych badań gene
alogicznych, więc moja wiedza o rodzinie 
jest raczej ograniczona, j ednakże kilka 
osób z moich krewnych zapamiętałem 
z dzieciństwa, bądź znam z opowiadań. 
O wielu z nich dowiadywałem się rów
nież z licznych publikacji, a także pozo
stawionych materiałów archiwalnych. 

Zacznę może jednak od początku. 
U rodziłem się 18 kwietnia 1928 roku 
w Warszawie. Mój znak zodiakalny to 
Baran. Ojciec Jerzy był inżynierem, Ma
ma Irena księgową. O rodzicach opo
wiem nieco później. Na wstępie pra
gnąłbym poświęcić nieco więcej uwagi 
osobie mego D ziadka- Czesława D o
maniewskiego, bowiem jego postać po
zostawiła w mej pamięci szczególne, nie
zatarte wrażenie. Był wielką osobowością 

i cieszył się ogromnym szacunkiem. To 
on właśnie, omawiając historię Polski, 
wpajał mi gorące umiłowanie Ojczyzny. 
W jego gabinecie nieustannie wracałem 
do pięknie oprawnej w skórę książki, 
prezentującej poczet królów polskich. 
Dziadek utrwalał we mnie szacunek do 
ludzi niezależnie od ich wykształcenia 
i pozycji społecznej, poza tym uczył 
mnie pisać a także ... jeździć na rowe
rze. Zapamiętany został jako człowiek 
ogromnej kultury i pracowitości, dzięki 
której osiągnął bardzo wysoką pozycję 
w swoim środowisku. D zisiaj bez więk
szego problemu można odszukać w lite
raturze sporo informacji na jego temat. 
Obok brata Bolesława, znanego muzy
ka i kompozytora, znalazł swoje miejsce 
w najważniejszym wydawnictwie pre
zentującym sylwetki wybitnych Polaków 
- Polskim Słowniku Biograficznym. 

Tak, to z pewnością nieprzeciętna 
postać. Niewielu Polaków doczekało się 
biografii w PSB. Zechciałby Pan zatem 
powiedzieć parę zdań na jego temat. 

Przytoczę kilka faktów. Urodził się 
w 1861 roku w Gronówku w powiecie 
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Oddmry Sprawie 

sieradzkim. O ile pamiętam, był to ma
jątek rodziny Domaniewskich. 

Istnieją jakieś jego ślady? Odwiedził 
Pan kiedyś tę miejscowość? 

Nigdy nie dotarłem do tego miejsca. Tru
dno mi zatem powiedzieć, czy ocalały tam ja
kieś resztki dawnych zabudowań. Ale wraca
jąc do Dziadka, to studiował on na Wydzia
le Architektury Akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu i ukończył ją z dyplomem 
architekta-artysty. Od 1890 roku pracował 
w Warszawie m.in. jako główny architekt 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
projektując i wykonując liczne budowle, 
w tym dworce w Ciechocinku, Zawier
ciu, Będzinie i Łodzi Kaliskiej. Z czasem 
stał się bardzo znanym, wziętym architek
tem warszawskim. W s półorganizował Po
litechnikę Warszawską, będąc szanowanym 
profesorem i dziekanem Wydziału Archi
tektury tej uczelni, w której pomimo wielu 
namów nie zgodził się pełnić funkcji rekto
ra. W uznaniu zasług w 1930 roku otrzymał 
zaszczytne wyróżnienie honorowego pro
fesora swojej Alrna Mater. 

Pański dziadek rzeczywiście był po
stacią wyjątkową i niezwykle poważaną 
w międzywojennej Warszawie. Zachowa
ło się zdjęcie z otwarcia jednej z wystaw, 
gdzie Czesław Domaniewski widnieje 
w gronie najznakomitszych osobistości 
owych lat, reprezentujących wytrawne 
towarzystwo ówczesnej stolicy. 

Była to wystawa karykatur w Kamieni
cy Baryczków (należącej do Towarzys
twa Opiekinad Zabytkami Przeszłośa), zor
ganizowana w 1924 roku przy Rynku 
Starego Miasta w Warszawie. Uwidocznie
ni na zdjęciu zostali m.in. dyrektor To
warzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości dr Władysław Kłyszewski, dyrek
tor Departamentu Nauki i Sztuki w Mi
nisterstwie Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego Jan Skotnicki, hrabia 
Edward Raczyński, mój Dziadek prof. 
Czesław Domaniewski, przemysłowiec 
Franciszek Karszo-Siedlewski, książę 
Adam Ludwik Czartoryski. Zdjęcie to od
nalazłem w Narodowym Archiwum Cyfro
wym dzięki mojej kuzynce. Towarzystwo 
uwiecznione na nim jest istotnie wyborowe. 

Dziadek zmarł w 1936 roku. Gdzie 
jest pochowany? 

Na Powązkach w grobie rodziny Doma
niewskich, w głównej alei, nieopodal kościoła. 

Wspomniał Pan Profesor brata swe
go dziadka - Bolesława, muzyka. Także 
i on doczekał się wielu haseł w słowni
kach i encyklopediach. 

Był nieco starszy od D ziadka. Nie dane 
mi było poznać go, ponieważ zmarł przed 
moim urodzeniem, w 1925 r. W dzie
dzinie muzyki odniósł wielkie sukcesy. 
Ukończył ze złotym medalem konserwa
torium petersburskie. Koncertował w Pol-



sce, Rosji, Francji i we Włoszech. Był pro

fesorem najwyższej klasy fortepianowej 

konserwatorium krakowskiego, w 1902 

roku został dyrektorem Szkoły Muzycz

nej przy Warszawskim Towarzystwie Mu

zycznym. Trzy lata później w 1905 roku 

został obrany dyrektorem muzycznym 

Towarzystwa i to stanowisko zajmował 

aż do śmierci. Dzięki niemu placówka 

w 1919 roku otrzymała nazwę Wyższej 

Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopi

na. Pozostawił po sobie liczne kompo

zycje fortepianowe. Biogram Bolesława 

D omaniewskiego także widnieje w Pol

skim Słowniku Biograficznym. 

Jego synem był Janusz Domaniewski 

- słynny zoolog i uznany nie tylko w Pol
sce autorytet ornitologii. 

Tak, rzeczywiście. Zmarł w 1954 ro

ku. Był znanym w Europie ornitolo

giem, jednym z najstarszych systema

tyków w Polsce, zasłużonym dla po

pularyzacji i ochrony przyrody. Sporo 

pisał i publikował z tej dziedziny. Ma 

swoje hasło w znanym przedwojennym 

słowniku biograficznym Stanisława Łozy 

Czy u;iesz kto to j est? (Wyd. 19 38 s. 14 7-

-148). Myślę jednak, że czytelników znacz

nie bardziej zainteresują fakty z jego ży

cia prywatnego. Otóż od 1921 roku za

mieszkał on wraz ze swą żoną Ireną 

w Zakopanem. Pozostawali wówczas 

w bardzo zażyłych, przyjacielskich wręcz 

stosunkach ze Stanisławem Ignacym i Ja-
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Korzmie. &dzina Domanieu;sk ich 

dwigą Witkiewiczami. Irena - zdradziw

szy jakąś z powierzonych jej przez Wit

kacego tajemnic - miała być podobno 

przyczyną jego konfliktu z niezwykle po

pularnym wówczas zakopiańczykiem Ka

rolem Str}ieńskim. Spór ten o mało nie 

zakończył się w 1925 roku pojedynkiem. 

Znał Pan tę rodzinę? 

Niestety nie, chociaż sporo się w naszym 

domu o nich mówiło. Sprawę konfliktu 

Str}ieńskiego z Witkacym i domniema

ny udział w tym wydarzeniu Ireny Doma

niewskiej znam już tylko z literatury. 

Pozwolę sobie tylko dodać, że Wit

kacy w 1924 roku wykonał kilka portre

tów rodziny Janusza Domaniewskiego. 

Dwukrotnie namalował wizerunek syn

ka Janusza i Ireny, kilkuletniego wów

czas Tomasza Domaniewskiego. Jedno 

z tych dzieł (tzw. portret z owocami) 

zostało sprzedane na aukcji zorganizo

wanej przez Dom Aukcyjny Agra-Art 

w Warszawie w 2003 roku za sumę 15 

tys. złotych. Obok tego Witkacy spor

tretował Irenę oraz ich drugie dziec

ko- córkę Hanię, a także ojca Janusza 

- wspomnianego wcześniej muzyka Bo

lesława Domaniewskiego. W wydanym 

w 1990 roku katalogu Ireny Jakimowicz 

(Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939, 

Katalog difel malarskich, Warszawa 1990) 

dzieła te umieszczono pod numerami 522, 

523,527,528,529. Część z nich figurowa-
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ła jako własność Ireny Domaniewskiej 
i Tomasza Domaniewskiego. 

Tego nie wiedziałem, chociaż mam 
świadomość, iż syn Janusza i Ireny- To
masz Domaniewski (1920-1992) był zna
nym członkiem naszej rodziny- dzienni
karzem sportowym, autorem scenariuszy 
filmowych, wreszcie pasjonatem samo
chodów i kierowcą rajdowym. Aktor ko
mediowy Jacek Fedorowicz, który zagrał 
w filmie "Motodrama", nakręconym 
w 1971 roku w oparciu o scenariusz To
masza Domaniewskiego tak o nim pisał 
w jednym z felietonów w styczniu 2007 
roku: "S cenariusz napisał Tomasz Doma
nieu;ski, postać urocza, banvna i niezwykle 
dou;cipna. Do dziś pamiętam jego opowieść 
opublikou;aną zarazpo wąjnie w ,,Przekrąju'~ 
o ~olni01rycb z oflagu polskich oficerach, któ
rzy - kiecfy odmówiono im odp01viednich prze
pustek -przebrali się za orszak arcybiskupa 
i kawalkadą kilkunastu samochodóu; przęje
chali całą Europę, za nic mqjąc Jvszelkie straże 
i kontrole. Mqj ąjciec, który-podobnie jak Do
maniewski- miał różne wspomnienia pooflago
u;e, przeci)ltał u; domu to opowiadanie głośno 
i do dziś pamiętam ryk śmiechu całęj rodzi"!Y 
po prawie każcfym zdaniu. Tomek kochał sport 
i samocbocfy i wiedział o nich WSi)lstko. Był 
pienvsiYm po wąjnie ra;d01rym mistrzem Folski 
dziennikarzy". (felieton zamieszczony w: 
"Autocentrum - Niezależny Portal Moto
ryzacyjny" www.autocentrum.pl, dostęp 
z dn. 21.07.2009). 
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Tomek Domaniewski, podobnie jak 
Pan Profesor, był również uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego? 

Tak, chociaż nigdy się nie spotka
liśmy. O jego działaniach w redakcji po
wstańczego pisma "Wiadomości z Mia
sta i Wiadomości Radiowe" wspomina 
Władysław Bartoszewski w swej książce 
P01vstanie Warsza~vskie (Warszawa 2009, s. 
174). Jednym z jego zadań- skądinąd za
kończonych niepowodzeniem - było 
współdziałanie przy uruchomieniu na 
Mokotowie radiostacji bliskiego zasięgu. 

Znaczącą postacią w Pańskiej rodzi
nie był także stryj, a zarazem Pana oj
ciec chrzestny Wiesław Domaniewski. 
Bez wątpienia zasłużył się niezwykle 
w procesie budowania drugiej Rzeczpo
spolitej, a także później pracując dla swej 
Ojczyzny na emigracji. 

Osoba mego Stryja, Pana jako biblio
tekarza i historyka książki zainteresu
je w szczególności. To on właśnie wy
woził z Polski po wybuchu wojny najcen
niejsze zabytki piśmiennictwa, w tym 
pelplińską Biblię Gutenberga. Przeżył 96 
lat i mógł poszczycić się naprawdę nie
zwykłą biografią. 

W literaturze dotyczącej losów pel
plińskiego egzemplarza Biblii wielokrot
nie pojawia się nazwisko Pańskiego stry
ja, chociaż na temat ewakuacji owych 



cennych zabytków są dość sprzeczne re
lacje. Porozmawiajmy o tym chwilę. 

Chętnie. Muszę jednak dodać kilka słów 
wprowadzenia. Wiesław Domaniewski był 
- jak Pan wspomniał - moim ojcem 
chrzestnym. Nie znam dokładnie biografii, 
a zwłaszcza czasów młodości Stryja, ale 
pamiętam w domu jego opowieści, jak 
pod wodzą] ózefa Piłsudskiego, jako szef 
kompanii karabinów maszynowych, zajmo
wał Kijów w 1919 roku. Również i on był 
dla mnie wzorem pracowitości i zaanga
żowania w rozbudowę Folski między
wojennej. Miał rzeczywiście ogromne za
sługi w pracach na rzecz odbudowy pań
stwa polskiego po I wojnie światowej . 

Dowodem na to niech będzie zamiesz
czony w emigracyjnych "Zeszytach Hi
storycznych" z 1996 roh.ll tekst Józefa !<lesz
czyńskiego, będący relacją autora, spisa
ną na podstawie wywiadu, jaki przeprowa
dził z moim Stryjem w 1982 roku. Arty
kuł ten rozpoczyna się takimi oto sło
wy: w październiku 199 2 roku zmarł UJ Pol
sce) UJ UJieku lat 961 WieslauJ Domaniewski1 

jeden z budownici)lch II Rzeczyospolitęj (nr 
116, s. 21 0). Dodam, że zmarł w Bydgosz
czy, bowiem na niespełna rok przed śmier
cią przybył do nas, spędziwszy z mojąrodziną 
ostatnie miesiące swego niezwykłego życia. 

Stryj był ekonomistą z wykształcenia. 
Pracował przede wszystkim w sektorze fi
nansowym. Czy mógłby Pan Profesor przy
bliżyć któreś z jego szczególnych zasług. 
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Na początku lat trzydziestych był rad
cą finansowym polskiej ambasady w Pa
ryżu, zawierając wówczas liczne znajo
mości z Francuzami. Po śmierci mar
szałka Józefa Piłsudskiego, dowództwo 
nad wojskiem objął Edward Rydz-Śmi
gły. Jego marzeniem była modernizacja 
polskiej armii, stąd wybrał się w 1936 
roku do Paryża celem zaciągnięcia po
życzki. Niestety spotkał się z odmową. 
Wówczas telegraficznie ściągnięto moje
go Stryja z żądaniem przekonania Fran
cuzów. Stryj po błyskawicznych pertrak
tacjach doprowadził do wzajemnych u
stępstw. Polacy dostali pożyczkę na woj
sko, a Francuzi zgodę na wyłączność 
w budowie drugiego toru kolejowego łą
czącego Śląsk z Gdynią. Za tę transakcję 
Stryj został odznaczony Krzyżem Ko
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a przez Francuzów Legią Honorową. 

Nie był to jedyny wypadek, kiedy Pań
ski stryj uczestniczył w pertraktacjach 
dotyczących pożyczek dozbrojeniowych 
dla naszego kraju? 

We wspomnianym wcześniej tekście J. 
!<leszczyńskiego jest również informacja 
o udziale Stryja, jako zastępcy przewod
niczącego Delegacji Polskiej w Wielkiej 
Brytanii w zakończonych sukcesem ne
gocjacjach, mających na celu uzyskanie ko
lejnej pożyczki dozbrojeniowej dla Fol
ski. Tym razem pieniądze pochodzić mia
ły od rządu angielskiego w niebagatelnej 
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wysokości 8 milionów funtów. Rzecz dzia
ła się na kilka miesięcy przed wybuchem 
wojny. W negocjacjach ze strony polskiej 
uczestniczył ówczesny minister spraw za
granicznych Józef Beck oraz ambasador 
RP w Londynie Edward Raczyński. 

Zapewne w uznaniu zasług stryj Pań
ski został w 1943 roku mianowany głów
nym radcą ekonomicznym rządu polskie
go na wychodźstwie z siedzibą w Am
basadzie Polskiej w Waszyngtonie. 

Bez wątpienia tak. Od tego momen
tu osiadł w Ameryce, do której chciał 
mnie zresztą ściągnąć po wojnie, o czym 
wspomnę nieco później. 

Ciekawi mnie jednak sprawa owych 
cennych zabytków piśmiennictwa, które 
Pański stryj osobiście ewakuował z za
grożonej Warszawy. 

Stryj opisał tamtą historię we wspo
mnianych wcześniej "Zeszytach Histo
rycznych". Jego relacje pokrywają się 
ze wspomnieniami osób uczestniczących 
w owych wydarzeniach, chociaż pojawi
ły się tutaj również pewne sprzeczności. 

Zna Pan bliżej tę relację? 

Tak, zarówno ze wspomnień Stryja, 
lektury "Zeszytów Historycznych", ale 
także z posiadanych przeze mnie nota
tek, które zachowały się po jego śmierci. 
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W chwili wybuchu wojny Wiesław 
Domaniewski był wiceprezesem Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Instytucja ta 
jeszcze w sierpniu przyjęła w depozyt do 
swego skarbca niezwykle cenne zabyt
ki piśmiennictwa z kilku kolekcji krajo
wych, w tym absolutny rarytas - jedyną 
przechowywaną w Polsce Biblię Gutenber
ga. Ponieważ w połowie września Stryj 
otrzymał od rządu dyspozycję wyjazdu 
do Paryża w misji finansowej, zapropono
wał że ewakuuje również cenny depozyt. 
W związku z tym 1 7 września, zabrawszy 
ze sobą dwóch urzędników bankowych, 
udał się najpierw samochodem do Buka
resztu, stąd zaś koleją do Paryża, mając 
przy sobie trzy walizy, w których obok 
Biblii Gutenberga znajdowały się wszyst
kie zgromadzone w Polsce rękopisy dzieł 
Chopina, Psałter-zfloriański i Kazania śJvię
tokr:ryskie. W Paryżu owe cenne dzieła 
złożono najpierw w skarbcu polskiej am
basady, później zaś znalazły swe miejsce 
w Bibliotece Polskiej. 

Jest to niezwykle ciekawa historia. Autor 
fascynującej książki o losach Biblii ks. An
toni lledtke, nie znał szczegółów akcji wy
wozu woluminów z Warszawy, a szczegól
nie drogi jaką odbyły do Paryża. Jednocze
śnie wiemy, że na tym etapie tułaczka cy
meliów się nie zakończyła. Pański stryj brał 
udział w dalszej ich ewakuacyjnej drodze. 

To właśnie w kwestii przewozu owych 
zabytków z Paryża pojawiły się różne re-



lacje. Nie wchodząc jednak w szczegóły 

potwierdzę, że faktycznie, kiedy w dru

giej połowie maja 1940 roku armia nie

miecka zaczęła zbliżać się do Paryża, 

depozyt wydano dr. Karolowi Estreiche

rowi, który miał pełnomocnictwa rządu 

do opieki nad nim i dyspozycje jego wy

wozu do Anglii. Był 22 maj . Stryj mój jed

nak czuł wielki związek z wywiezionymi 

przez siebie skarbami, wobec czego, nie 

ufając do końca K. Estreicherowi, zain

teresował się cymeliami, które mimo za

grożenia ciągle pozostawały w Bibliotece 

Polskiej . Fottaktowany obcesowo, dopro

wadził jednak do tego, iż to jemu właśnie 

powierzono przetransportowanie ich do 

Angers, skąd już dalej powędrowały do 

Anglii, a w końcu za ocean, do Kanady. 

Historię Biblii Gutenberga poznaje nie

mal każdy student bibliotekoznawstwa. 

Nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł 

wysłuchać jej fragmentu od osoby tak bli

sko związanej z uczestnikiem tych wyda

rzeń, zwłaszcza że nie znane były mi ich 

wszystkie szczegóły. Wspomniał o tej kwes

tii w swoim Difenniku 11!JPadków K. Es

treicher (T. 1. 1939-1945, Kraków 2001, 

s. 165), jednak przemilczał fakt, iż to wła

śnie Wiesławowi Domaniewskiemu po

wierzono ewakuację zabytków z Paryża. 

Jak potoczyły się dalsze losy stryja? 

Pracował przede wszystkim dla emi

gracyjnego Rządu Polskiego, początko

wo w Anglii, a potem w Stanach Zjed-
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noczonych. Po zakończeniu wojny prze

szedł do sektora przemysłowego, za

robkując jako manager. Nie zaprzestał 

jednak działalności społecznej. Bliskie 

kontakty z Biblioteką Polską w Paryżu, 

w której zdeponował wspomniane cenne 

zabytki, zaowocowały wieloletnią przy

jaźnią Stryja z tą instytucją. Od 1961 

roku był delegatem Biblioteki na Stany 

Zjednoczone i przez pięć lat zbierał pie

niądze w celu jej ratowania przed upad

kiem i zagarnięciem przez rząd PRL. 

W tym krytycznym okresie pozyskał na 

terenie całej Ameryki 114. 000 dolarów, co 

stanowiło połowę budżetu ratunkowego 

Biblioteki. W uznaniu i z wdzięczności 

w jej gmachu wmurowano lub planowa

no wmurowanie tablicy pamiątkowej po

święconej Stryjowi. Nie mam pewności, 

czy ona rzeczywiście istniała, chociaż 

pamiętam Jego podekscytowanie, kiedy 

wspominał o tym fakcie. Jednocześnie 

z relacji współczesnych administratorów 

Biblioteki wynika, że obecnie tablica taka 

nie widnieje w żadnym miejscu. Od 194 7 

roku Str)ry pracował w nowojorskim Insty

tucieJózefa Piłsudskiego, piastując przez 

kilka lat (1969-1972) funkcję jego pre

zesa. Józef Kleszczyński tak finalizuje swo

je dywagacje o Wiesławie D omaniew

skim: Kończąc re!at:Ję jednego ze ŚUJiadków 

nqjnou;szęj historii Polskz~ pragnęprzekazać 

Folakom piękną postać człmvieka, który mo

że słuzyć za przykład poświęcenia i patriotyzmu, 

JJJ SJJJr!} C?JISt~j bezinteresmvn~jformie, tak nam 

JJJ dzisię;s=<!) Polsce potrzebf!Jch (s. 214). 
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Pański stryj zmarł w Polsce, w Byd
goszczy, ale pochowany jest w Paryżu? 

Tak. Miał przygotowane miejsce swe
go pochówku na paryskim cmentarzu 
Montrnorency. W grobowcu tym spoczy
wały do 1992 roku prochy gen. Kazi
mierza Sosnkowskiego, który po śmierci 
Władysława Sikorskiego objął stanowis
ko Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie. Tam też spoczywa 
żona Stryja- Zofia Domaniewska zmar
ła w 1983 roku. 

W Pańskiej rodzinie było sporo wy
bitnych osobistości. Czy wobec tego na
zwę warszawskiej ulicy na Mokotowie 
można powiązać z którymś ze znanych 
członków Pana familii? 

Myśli Pan zapewne o ulicy Doma
niewskiej. Zawsze mnie to frapowało. Pró
bowałem ustalić skąd wzięła się jej nazwa. 
Moja ciotka Irena, najstarsza siostra Ojca, 
wielokrotnie wspominała wyjazdy ro
dzinne do Stryja D omaniewskiego, który 
miał duże ogrody na Mokotowie. Rodzeń
stwo Taty bardzo ciepło wspominało 
te wizyty. Jeśli przyjąć, że któryś z Do
maniewskich został uczczony w ten spo
sób, to pasowałaby tylko ta postać. Z dru
giej strony określenie "ul. Domaniewska" 
nie zaś, jak to jest w zwyczaju "Doma
niewskiego" sugeruje, że źródłem było 
nie nazwisko, lecz nazwa miejscowości. 
W okolicach Warszawy, w powiecie prusz-
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kowskim znajduje się miejscowość D o
maniew. Możliwe zatem, że to od niej 
wzięła nazwę mokotowska ulica. Zresz
tą, co ciekawe, w województwie łódz
kim, w powiecie poddębickim, w gminie 
D alików, mamy również wieś nazwaną 
Domaniew. W świetle Wikipedii miało 
być to gniazdo rodu D omaniewskich 
herbu Lubicz, chociaż brak tej infor
macji w wielkim S łowni ku geograficznym 
Królestwa Folskiego i imrych krqjó1v słou;iań
skich (T. II, Warszawa 1881, s. 111). Nie
mniej jednak w domu mówiło się o na
szym szlacheckim pochodzeniu, przy
wołując właśnie herb Lubicz. 

Porozmawiajmy może teraz o Pań
skich rodzicach . .. 

Mama Irena, z domu Bartmańska, 
jako najstarsza z rodzeństwa musiała po 
maturze podjąć pracę, kontynuując na
ukę na jednej z popularnych wówczas 
Wszechnic. Poślubiwszy mojego Ojca 
przestała pracować, zajmując się domem, 
stwarzając wspaniałą atmosferę ciepła 
rodzinnego. Wyrażając pełną aprobatę 
dla mojej działalności konspiracyjnej 
podczas okupacji niemieckiej, bez wąt
pienia bardzo przeżywała, gdy szedłem 
na różne niebezpieczne akcje. 

Ale przecież nie tylko Pańska działal
ność konspiracyjna była powodem zmar
twień mamy? 



Troskała się także o Ojca. Była przy 
tym bardzo odważna. Pamiętam, jak świa
doma zagrożenia wolności, a nawet ży
cia naszej rodziny, podjęła decyzję do
karmiania kilkuletniego żydowskiego 
chłopca, który pewnego dnia zapukał 
do naszych drzwi prosząc o żywność. 
Prześlizgiwał się on każdego dnia przez 
otwór odwadniający w murze getta i kilka 
miesięcy, aż do wybuchu powstania ży
dowskiego w 1943 roku, przychodził do 
nas na obiad oraz po prowiant dla swojej 
rodziny. Wykazywał się niezwykłą odwa
gą i determinacją, zjawiając się w naszym 
- znacznie oddalonym od getta - domu, 
naprzeciwko którego, w akademiku Po
litechniki Warszawskiej, skoszarowana 
była policja niemiecka. Prawdopodobnie 
mieszkańcy bliżej położonych domostw 
nie mieli odwagi udzielać pomocy żydow
skiemu dziecku. 

Nie ominęły Pańskiej mamy jednak 
represje okupanta. 

W pierwszych dniach Powstania War
szawskiego rodzice moi wraz z miesz
kającą u nas siostrą Ojca, zostali wy
wiezieni do obozów koncentracyjnych. 
Panie do Buchenwaldu, a Tata do Ora
nienburga. Mama z ciotką wróciły do 
Polski zaraz po wyzwoleniu obozu. Po
nieważ nasz dom w Warszawie był spa
lony, Mama zamieszkała u swego brata 
w Gdańsku . Podj ęła pracę jako głów
na księgowa w Centrali Rybnej w Gdy-
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ni. Kiedy wróciłem do kraju zamiesz
kaliśmy w Gdańsku w wynajętym po
koju. W chwili odbudowy warszawskiego 
lokum, Mama przeniosła się do stolicy, 
prowadząc aż do swojej śmierci w 1954 
roku księgowość spółdzielni mieszkaniowej. 

A ojciec ... 

Tata po powrocie z wojny polsko-bol
szewickiej w 1920 roku studiował inży
nierię wodną na Folitechnice Warszaw
skiej. Po dyplomie w 1926 roku ożenił się 
i wraz z Mamą wyjechał do Turcji, gdzie 
pracował w firmie zajmującej się regu
lacją rzeki. Przez półtora roku mieszkali 
pod namiotem, pantoflami przeganiając 
składające im wizyty szakale. Żyli bardzo 
skromnie, każdy grosz odkładając na kup
no mieszkania spółdzielczego w Warsza
wie. W związku z wyjazdem za granicę 
odroczono Ojcu służbę wojskową, dlate
go tuż po powrocie rozpoczął ją w pod
chorążówce. W tym właśnie czasie przy
szedłem na świat. Do chwili usamodziel
nienia się mieszkaliśmy w willi Dziadka 
Czesława. Początkowo Ojciec pracował 
w magistracie Warszawy, z czasem zaś 
założył własną firmę inżynierii wodnej . 
Jednym z jej zadań było osuszanie ba
gien na Polesiu. 

W 1939 roku Ojciec w stopniu porucz
nika został zmobilizowany i był skosza
rowany w batalionie saperów w Modlinie. 
Brał udział w walkach podczas kampanii 
wrześniowej. 
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Po kapitulacji stolicy nie trafił do nie
woli niemieckiej. Ukrywał się, miesz
kając przez szereg miesięcy na zaple
czu wcześniej kupionego sklepu z ma
teriałami włókienniczymi. Wierzył, że po
zostając w kraju będzie miał możliwość 
opiekowania się rodziną, zaś swoją dzia
łalnością przyczyni się do odzyskania nie
podległości. Z czasem ponownie otworzył 
firmę prowadzącą kopalnię odkrywkową 

torfu w okolicach Opoczna. Ojciec ku
pił wówczas używanego fiata, którego na
pęd został przerobiony na gaz drzewny. 
Dojeżdżał nim na niedziele do Warszawy. 
Pod podłogą samochodu zrobił skrytkę, 
gdzie ukrywał przywożone do domu pro
dukty żywnościowe. 

Wydaje się, że Pański ojciec był nie
zwykle zaradnym człowiekiem. 

Bez wątpienia. W Warszawie, w na
szym mieszkaniu, w części należącej do 
firmy, założył małą fabrykę pończoch 
dziecięcych . Zatrudnienie znaleźli tam 
dwaj inżynierowie. Widocznie w owym 
czasie nie byli specjalnie potrzebni w ko
palni torfu. Zdaje się, że działalność ta 
przynosiła całkiem spory dochód. 

Ojciec podobnie jak Pan Profesor żył 
również działalnością konspiracyjną? 

W Warszawie działał w strukturach 
Podziemnego Państwa Polskiego. Współ
uczestniczył w przygotowaniach do uru-
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chomienia po wojnie Folitechniki War
szawskiej, a także w pracach mających 
na celu regulację rzeki Wisły. Nie do
czekał niestety czasów wolności. Jak już 
wspomniałem, w pierwszych dniach Pow
stania Warszawskiego, po załamaniu się 
walk na Ochocie wraz z Mamą i siostrą 
zostali przez Ukraińców wypędzeni z do
mu i wysłani do obozów koncentracyj
nych w Niemczech. Ojciec trafił do Ora
nienburga, gdzie zginął w 1945 roku. 

Również brat Pańskiej matki miał za
sługi w walkach o niepodległość? 

Tak. Brat Mamy, wuj Henryk Bart
mański-inżynier elektryk, po uzyska
niu dyplomu Folitechniki Warszawskiej, 
ukończył podchorążówkę artylerii. Brał 
udział podczas kampanii wrześniowej 
w obronie Warszawy w stopniu ognio
mistrza podchorążego I Pułku Artylerii 
Ciężkiej . Został wówczas awansowany 
do stopnia podporucznika i odznaczo
ny Krzyżem Walecznych. Od początku 
okupacji walczył w partyzantce. W fol
warku jego teściowej w Soszynie, krypto
nim "Gniazdo", znajdowała się siedziba 
komendanta podobwodu Wolanów, któ
rym był szwagier Henryka. Wuj posługi
wał się pseudonimem "Opór" będąc in
spektorem ds. zrzutów alianckich w ob
wodzie kielecko-radomskim Armii Kra
jowej . Po wojnie, w Światowym Związ
ku Żołnierzy AK, awansowany został 
do stopnia kapitana. 
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Portret CzeslmJJa Domanien;skiego, lata dJJJudzieste XX 111. 



~~ 

r~stmva karykatur 1v Kamienicy BaryczkóJv (należącej do To1va'?Ystwa Opieki nad ZaF!Jtkami Przeszłości) P'?Y Ęynku Starego Miasta w War

Sifuvie. Uczestnicy ońvarcia I!:JStmry. r~'idoczni m.in. t!Jrektor Towa'iJSń/Ja Opieki nad ZaF!Jtkami Przeszłości dr Wlat!Jslaw K(yszeJvski, t!Jrektor 

Departamentu Nauki i S ifuki 1/J Ministersńvie f~znań Refigijf!Jch i Oś1viecenia Pubfic~Jego Jan Skotnicki (6. zprmvej), hrabia Ed1vard Raczyński, 
prof. Czeslmv Domanie1vski (pienvszy zprmvej), przmrysiOJviec Franciszek Karszo-Sied!eJvski, książę Adam Lt1d1vik Czartoryski, 1924, Narodo1ve 
ArchiJvum (yjr01ve, .rygn. 1-K-6208-1. 
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(,[:7 posiadłości Dziadka 1/J Klarymvie. Stoją m.in. Dziadek- Czeslai/J Domanielvski (pieniiSiJ zpra~vrj), (.f:7iesla11J Do-

11/allieu;ski (hzeci zprmvrj). Widoc~le na rękach SII:JCb mam dzieci: Janek Domanielvski (pienVSiJ z leu;rj), Agnieszka 

(Jagusia) Zbije1vska, 1930. 

Bolesial/l Domanie1vski (z le1vrj) ok. 1920 ijego !Y" Jatmsz Witold, lata 

c~ml~este XX 111. 
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Irena Domanie]/)ska- żona Janusza na J/Jerand'{je schroniska //J Dolinie Pięciu StaJiJÓJiJ Polskich 
podczas u:yprau:y klimatologóuJ JiJ Tatrach 1/J IOJ/Jali)'ShiJie StanislaJI)a Leszczyt/skiego (od leliJf!}) 
i W lacfyslaJ/Ja Mido]/)icza, 19 29, NarodOl/Je A1·chi]/)ll!ll (yfroJI)e, !)gn. 1-N-1 060-7. 
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Stanislaw Ignacy Witkiewicv Porh·et Tomasza DomanieJvskiego, 1924; reproduktja .z:· S. 
I. J,f7żtkieJvicz 1885-1939. Katalog dziel malarskich, oprac. I. Jakimowiczprzy u;spólpl: A 
2akieJ/Iicv U~arszaJ/Ia 1990. 
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Stanisla1v Ignary !!V'itkim,iciJ Portret Tomasza Domanie1vskiego, 1924; źródło: 1/JJJIJIJ.agraarlp~ dostęp 
z28.09.2009. 
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S tamslmv Ignary Witkiewicij Portret Ham!Y Doma11iewskir!), 19 24; reprod11ktja z: S. I. Wit
kiewicz 1885- 1939. Katalog dziel malarskich, oprac. I. JakimOJviczprzy współpr. A Żakiewicij 

Warszmva 1990. 
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Stanisłau; Ignary WitkieJJJicv Portret Imry Domaniewskiej, gmdzieli 1924, Muzeum Po
morza ŚT·odkou;ego, słupsk, l·eprodukqa z: Zgodziliska-WojciecboliJSka Beata, lakie-

JJJicz Anna, "Witkary- StanisłmJJ Ignary WitkieJJJicv Werke im Mittelpommerscben 
Museum, Słupsk", Warszaula 1996, (arty~11.com, dostęp z dnia 29.09.2009). 
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Stryj WieslaJJI DomanieJIISki, (z le1111!}) ztjjęcie z legitymagi slużboJIIęj z-ry cjyrektora Banktl Gospodarslula KrajOJI/ego, 

1938, (zpraJIIęj) Jllizertmek z lat osiemdziesiątych XX 1v. 
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Fak.rymile protoko/u przekazania K. Estreicher01vi de
pozytu Banku Gospodarstn'a KrqjoJJJego; prmi!J dolny 
podpis IViesłmva DomanieJvskiego, 22.05. 1940, repro
dukija z: K. Estreicher, Dziennik 11!JpadkóJJJ. T. 1. 1939-
1945, KrakóJv2001, s. 165. 

! 

A 

Fak!Jmile pienvszej stm!J I tomu ii!JJViezion~j z Pol
ski przez W. Domanien,skiego Biblii G11tenberga, re
produktja z: Komentarz do fak.rymile pelplińskiej Biblii 
Gutenberga, oprac. J Pimf[yńskz; T. Serocki, J. Tonde4 
Pelplin 2004, s. 53. 
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Paryt Cmmtar{_ Montmorenry, Stlyj WieslanJ DomanieJJJs!eiprzed grobonJcem To//Jar?Jshva Historyc~10-Literackiego, 
gdzie spoc:;;yJvqją m.in.jego żona Zofia DomanienJska omz Kazimierz s OSIIkOJ/JSki- Nacze!I!J W'ódz Polskich Sil Zbro;~ 
I!JC!J, 1986/ 1987. 
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Ztfjęcie ślubne Rodzicón~ gmdzieli 1926. 
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Ojciec, Jerzy Domanie/IJski, lata ttyydzieste XX 1/J. 
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Ojciec, Jer?)' Domanie//Jski, lata h"?Jdzieste XX JJJ. 

Matka, Irena DommJżen,ska, Gtfynia 1948. 
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Brat Matkz; Henryk Bartmański, 1937. 

ManeJJJJY 1/Jojsko//Je, (dmgi. od prmvęj) Henryk Bartmmiski, 1937. 





Dzieciństwo 

Krzysztof Nierzwicki: Pamięta Pan 
dom rodzinny, swoje "szczenięce lata"? 
Jaki model wychowania przyjęli Pańscy 
rodzice? Trudno było być jedynakiem? 

Jan Domaniewski: D o ósmego roku 
życia wszystkie wakacje spędzałem wraz 
z siostrą cioteczną Agnieszką Gagusią) 
Zbijewską w Klarysewie, gdzie mój Dzia
dek - Czesław Domaniewski miał dom 
letniskowy z parkiem i ogrodem. Rów
nież w święta Bożego Narodzenia i Wiel
kiej Nocy przebywaliśmy zawsze w willi 
D ziadka w Warszawie. Rodzice, pomimo 
że byłem jedynakiem, wychowywali mnie 
w żelaznej dyscyplinie. Ojciec stanowił 
dla mnie wielki autorytet, podziwiałem 
jego pracowitość, zaradność, talent orga
nizacyjny i niezwykle trzeźwe spojrzenie 
na otaczający nas świat. Podczas okupacji 
zaskakiwał nas realną oceną sytuacji mię
dzynarodowej, trafnie przewidując termin 
zakończenia wojny. Bardzo lubiłem nasze 
niedzielne męskie spacery, kiedy opowia
dał mi o swoim udziale w wojnie pol
sko-bolszewickiej 1920 roku, w której 
walczył jako 18-letni ochotnik. Komen
tował również zamach majowy Józefa 
Piłsudskiego w 1926 roku. Podkreślał, 
że Polacy umieją walczyć i ginąć za Oj
czyznę, natomiast gorzej wypadają, jeśli 
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przyjrzymy się ich umiejętnościom zgod
nej współpracy w wykorzystaniu niepod
ległości dla odbudowy i rozbudowy kraju. 

Mam żywo w pamięci ostatnie w o
kresie Polski międzywojennej w 1938 roku 
Święto Niepodległości 11 Listopada. U
brany w mundur harcerski poszedłem zo
baczyć defiladę wojskową w Alejach Ujaz
dowskich. Byłem dumny, że jako mały 
Polak- harcerz, mogłem pełnym god
ności gestem salutować napotykanym ofi
cerom, a oni odpowiadali mi tym samym. 

Wspomniał Pan Profesor o harcer
stwie. Jaką odegrało ono rolę w Pańskim 
wychowaniu? Pamięta Pan swój pierw
szy obóz harcerski? 

Do harcerstwa wstąpiłem w 1938 ro
ku. Przynależność doń była wspaniałą 
szkołą patriotyzmu -wszakże śpiewali
śmy: "Wszystko co nasze Polsce odda
my". Tutaj kształtowano nasze charak
tery, wpajano zasady uczciwości, uczono 
pomagania potrzebującym, poszanowa
nia nauczycieli i ludzi starszych. Zapamię
tałem szczególnie obóz harcerski w la
sach koło Zamościa w lipcu 1939 roku. 
Był on twardą lekcją samodzielności, za
radności i odwagi. Na wyznaczonej po
lanie, w lesie, sami musieliśmy rozkładać 



Oddatry SpraJilie 

namioty, budować prycze do spania, kuch
nię, latrynę, stawiać maszt do flagi pań
stwowej. Musieliśmy też gotować wszyst
kie posiłki, szorować kotły i zmywać me
nażki. W pamięci utkwiło mi przeżycie 
na pierwszej mojej warcie, którą pełni
łem od godziny 21 do 24. W paru dużych 
namiotach spało kilkudziesięciu harce
rzy. Wokół ciemny, stary las z gęstym 
podszyciem, ja sam- jedenastoletni chło
pak- uzbrojony w karabinek-straszak. 
Rozglądam się wkoło i widzę jakieś świa-
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tełka, które zbliżaj ą się i oddalają. Jestem 
zaniepokojony, nie wiem jak powinie
nem zareagować, wreszcie budzę druży
nowego (studenta medycyny). Wychodzi 
zaspany i śmieje się - to są przecież tylko 
robaczki świętojańskie, latające i świecą
ce w nocy. 

Pamięta Pan swoją szkołę podstawową? 

Chodziłem do prywatnej szkoły pod
stawowej na Ochocie. 

.. 
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Klarymv, dom let11iskon:Y CzesiaJ/Ja DomanieJvskiego, lata l'r?fdzieste XX JJJ. 

Klarywv, z rodzicami chrzestnymi- f,'(l'żeslmvem i Haliną (rodze!lshJJem Ojca) oraz]agusitŁ 1929. 
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Klarywv, z Jagusią, 19 29. 
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K/aryseu;, {t1 góry) z Ojcem, {t1 dołu) z siostrą Ojca Ireną i jag11siq, początek lat h1J'dzies!Jch XX JJJ. 
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Kfaryse/ll, (u góry) ze Stryjem Wiesla1vem ifagusico (u dołu) zjagusiq i jtj mamco począ
tek lat 11Yfdziesrych XX 1v. 
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fV'arszalJJa, Boże Narodzenie 1/J 1villi Dziadka, początek lat hyydziesrych XX 1v. 

War.rza~va, 1v ogrod:(je PTZfd willą D:(jadka z]agusią, lata lr.:(Jd~jeste XX 1v. 
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Klarysen~ z ]agllsie& początek lat ttyydzies(Ych XX 1v. 
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Klaryse1v, z]ag11sią, początek lat lr.:(ydziesrych XX J1J. 
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5-letni Jamk, 1933. 

Kfa1ysen~ z jagusiq_ i jej IJJO!JJfŁ 1932. 
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Warszmva, przed JIJil!ą Dziadka z]agusią ok. 19 34. 
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Warsza/IJa, przed 111illą Dziadka, z Ireną- litystarszą siostrą Ojca i JagusitŁ ok. 1934. 





l 
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Wybuch wojny 
Pierwsze lata okupacji 
I<onspiracja - Szare Szeregi 
-Armia I<rajowa 

Krzysztof Nierzwicki: Jak zapamiętał 
Pan wybuch wojny? 

Jan Domaniewski: W ostatnich dniach 
sierpnia 1939 roku pojechałem ze Stry
jem Wiesławem do zmobilizowanego już 
Ojca w batalionie saperów w Jabłonnie. 

Parniętam jak rozmawiali o swoim udziale 
w I wojnie światowej. Tatuś prosił Stryja 
o opiekę nade mną, gdyby poległ na polu 
bitwy. Sprezentowałem mu wówczas moją 
kaburę do pistoletu-straszaka, którą mia
łem przypiętą do pasa przy mundurze 
harcerskim. Ojciec miał bowiem pistolet 
kal. 6 mm, który nosił po prostu w kie
szeni. Byłem szczęśliwy, że mogę się przy
czynić do uzupełnienia munduru pol
skiego żołnierza. 

W połowie września 1939 roku, kiedy 
rozpoczęło się oblężenie Warszawy, w na
szej kamienicy przy ul. Grójeckiej na Placu 
Narutowicza, ustawiono na dachu prze
ciwlotnicze karabiny maszynowe, zaś w bra
mie stał wóz taborów wojskowych i zao
patrzenia. Linia obronna była oddalona 

od naszego domu o dwa przystanki tram
wajowe. Przeżywałem wówczas bombar
dowanie podczas nalotów lotniczych i częs
ty ostrzał artyleryjski. 

Jak wyglądała Pańska edukacja w tam
tym czasie? 

Podczas okupacji uczęszczałem do taj
nego gimnazjum, działającego pod szyldem 
Szkoły Zawodowej Pani Goldmann, w któ
rym wykładowcami byli profesorowie przed
wojennego Gimnazjum Męskiego im. S. 
Batorego i Gimnazjum Żeńskiego im. J. 
Słowackiego. Miałem wówczas fikcyjne 
zatrudnienie w firmie introligatorskiej, a na
stępnie malarskiej, wykonujących zamówie
nia dla Niemców. Dzięki temu otrzymałem 
zaświadczenie o pracy, chroniące przed wy
słaniem na roboty do Niemiec. 

Wstąpił Pan Profesor do tajnego harcer
stwa - Szarych Szeregów. Tak rozpoczęła 
się Pańska działalność konspiracyjna? 
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Oddaf!Y Sprawie 

Wakacje 1940 i 1941 roku spędzałem 
we wspomnianym wcześniej folwarku te
ściowej mego Wuja, uczestnika kampanii 
wrześniowej 1939 roku, a następnie oficera 
Armii Krajowej - Henryka Bartmańskie
go w Soszynie koło Radomia, gdzie mieś
ciło się dowództwo partyzantów. Na po
czątku 1941 roku za wiedzą Rodziców 
wstąpiłem do tajnego harcerstwa Szarych 
Szeregów- Hufca Mokotów Dolny. Two
rzyliśmy pierwotnie zastęp przedwojen
nych harcerzy, potem każdy z nas został 
zastępowym. Przeprowadzaliśmy kolejny 
nabór ochotników i tak powstała druży
na składająca się z siedmiu zastępów. Naj
pierw, w 1942 roku wykonywaliśmy tzw. 
mały sabotaż . Folegał on na rozrzucaniu 
różnych ulotek, malowaniu napisów far
bą na murach. Działania te miały osłabić 
ducha wojsk okupacyjnych, a serca roda
ków napełnić nadzieją. Oblewaliśmy tak
że stężonym kwasem solnym mundury 
mijanych żołnierzy niemieckich i opony 
samochodów wojskowych. 

Z czasem uczestniczyliście w poważ
niejszych akcjach? 

W 1943 roku drużyna nasza otrzyma
ła polecenie wykonania misji wywiadow
czej. Każdego dnia obstawialiśmy wylot 
z Warszawy w kierunku Kielc. Mieliśmy 
za zadanie zapisywać każdy samochód 
wojskowy wyjeżdżający, bądź wjeżdża
jący do stolicy. Dzięki temu wywiad Ar
mii Krajowej posiadał niezłe rozeznanie 
w przemieszczaniu się wojsk niemieckich. 

W tym też roku nastąpiła zmiana dru
żynowego, którym został podchorąży 
"Mietek", absolwent podchorążówki har
cerskiej "Agricola", ja zaś zostałem miano
wany jego przybocznym. Szkolenia za
wsze odbywały się w moim mieszkaniu, 
powstałym z połączenia dwóch odręb
nych lokali i mającym dwa wyjścia na 
różne klatki schodowe. W razie potrze
by przez strych naszej kamienicy można 
było przejść do sąsiedniego domu, zaś 
stamtąd na inną ulicę. 

Próbowaliście podejmować również 

zadania daleko wykraczające poza moż
liwości młodych chłopców. 

Wiosną 1943 roku drużynowy przy
niósł wisa z dwoma nabojami na szkole
nie zastępowych, aby mogli zapoznać się 
z budową i posługiwaniem się tego typu 
bronią. Po zakończeniu zbiórki zostawił 
go do następnego spotkania, mającego 
się odbyć za tydzień. Wówczas posta
nowiłem wykorzystać okazję i z "Bogda
nem"- jednym z zastępowych zdobyć pi
stolet, rozbrajając Niemca. Wziąłem wisa, 
"Bogdan" tłuczek do kartofli zawinięty 
w gazetę, którym w razie oporu miał ude
rzeniem w głowę obezwładnić szkopa. Po
szliśmy na Pole Mokotowskie, w okolicy 
fortów, gdzie w pobliżu stacjonowali lot
nicy niemieccy. Niestety akcja zakończyła 
się niepowodzeniem, ponieważ w chwili 
kiedy trafił się hitlerowiec z parabellum, 
nadjechał samochód wojskowy. 
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Wybuch uH!ftry. Pienvsze lata okup agi. Konspiraga - Szare Szeregi -Armia Krc!Jollla 

Czy to właśnie udział we wspomnianej 
akcji sprawił, że zaproponowano Panu 
-wówczas piętnastolatkowi- przejście z 
Szarych Szeregów do dywersji Armii Kra
jowej -Kedywu? 

Zgadza się . Na kolejnym szkoleniu 
zameldowałem drużynowemu o podję
tej akcji. Otrzymaliśmy wówczas propo
zycję przejścia do dywersji Armii Kra
jowej . Nasz drużynowy dostał bowiem 
przydział do Kedywu-17 tj . do formują
cej się 9. Kompanii Dywersji Bojowej na 
Żoliborzu z zadaniem zorganizowania 
drużyny, składającej się z trzech sekcji 
po sześciu żołnierzy. Zostałem dowódcą 
jednej z nich. Był sierpień 1943 roh."U. Do
stałem polecenie zorganizowania skry
tki na broń w piwnicy. 

Ciekawi mnie jak wyglądała pierwsza 
z udziałem Pana, zakończona powodze
niem akcja rozbrojeniowa? 

Na jedno z cotygodniowych środo
wych szkoleń, drużynowy przyniósł 6 pis
toletów i zapoznał nas z ich obsługą. 
Omówił z nami taktykę rozbrajania Niem
ców na ulicy i zabrał na pokazową ak
cję. Udaliśmy się w Aleje Niepodleg
łości, na odcinek przebiegający przez 
Pole Mokotowskie. Drużynowy, "Bogdan" 
i ja mieliśmy dokonać rozbrojenia, a pozo
stali czterej żołnierze stanowili ubezpie
czenie. Poszczęściło nam się, ponieważ 
wkrótce zobaczyliśmy esesmana idącego 

z umundurowaną Niemką, która nie była 
uzbrojona. Podeszliśmy do nich, wycią
gnęliśmy pistolety. Padł rozkaz Haft! 
Hiinde hoch! (stać, ręce do góry). Niemiec 
nie podniósł rąk, ale też nie sięgnął po 
broń. Wyjąłem mu z kabury pistolet FN 
- i magazynek zapasowy na 14 naboi. 
Podchorąży kazał iść im dalej w stronę 
Mokotowa, bez oglądania się do tyłu . 

Sami wycofaliśmy się w kierunku Ocho
ty. Zdobyty pistolet pozostał moją bro
nią osobistą. 

Niemka nie zareagowała? 

A cóż ona mogła zrobić? Widać było, 
że jest wściekła. Gdyby tylko mogła, wy
drapałaby nam oczy. 

Z czasem przyszła kolej na akcje sa
modzielne. Odbyły się one bez zgody 
dowództwa? 

Podchorąży "Mietek" wrócił zimą do 
Batalionu "Parasol", funkcjonującego w ra
mach Kedywu na Woli. Drużynę po nim 
objął podchorąży "Prawdzie". Obowiązy
wał wtedy bezwzględny zakaz przeprowa
dzania akcji rozbrojeniowych. Na próżno 
prosiliśmy o zgodę na nią. Fostanowiłem 
więc działać bez zezwolenia, wykorzystu
jąc broń znajdującą się w przygotowanym 

. . . . 
przeze mrue magazyrue p1wrucznym. 

Wyznaczyłem zadanie w dogodnym 
miejscu u zbiegu ulic Chalubińskiego i No
wogrodzkiej, w pobliżu Dworca Główne-



Oddatry Sprmvie 

go, gdzie bez ustanku przewijało się wielu 
Niemców. Z drugiej strony na rogu ulicy 
Oczki i w obecnym gmachu Ministerstwa 
Komunikacji znajdowały się urzędy nie
mieckie. Obaj z "Bogdanem" mieliśmy 
dokonać rozbrojenia, mając za ubezpie
czenie "Kaspra" i "Witka". 

Chodnikiem przechodził żołnierz Wehr
machtu. Podszedłem od przodu, "Bog
dan" od tyłu . Na widok wycelowanego 
weń pistoletu, stanął jak wryty. Zaczął nas 
błagać, by nie odbierać mu broni, ponie
waż za jej utratę zostanie karnie wysłany 
na front wschodni. Wycofaliśmy się ze 
zdobytym parabellum ulicą Nowogrodz
ką w kierunku placu Starynkiewicza. 

Niektóre z akcji kończyły się humani
tarnym odstąpieniem od działania. 

Tak, pamiętam jedną z takich prób. 
Było to w tym samym miejscu, co po
przednio tyle, że w kilka dni później. 
Tym razem zaplanowałem zadanie tyl
ko z "Bogdanem", bez ubezpieczenia. 
Zobaczyliśmy kulawego lotnika z pistole
tem 6 mm. Fostanowiłem działać, ale mój 
współtowarzysz nie zgodził się . Twier
dził, że jego żołnierski honor nie pozwa
la mu rozbrajać inwalidy. 

Wróciliście bez niczego? 

Na szczęście w chwilę potem spostrze
gliśmy zmierzającego w naszą stronę ka
pitana. Monokl na oku, blizny na policz-
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ku - pewnie pozostałość po jakimś po
jedynku. Na piersi liczne odznaczenia, 
między innymi Żelazny Krzyż. Zapyta
łem "Bogdana", czy i tym razem będzie 
nadwyrężony jego honor? Odparł, że to 
jest to, co sobie wymarzył. Podszedłem 
z przodu, "Bogdan" z tyłu. Rozkazałem: 
Haft! Hiinde hoch! - kapitan zatrzymał 
się. Zacisnął szczęki i pięści, wbijaj ąc we 
mnie wściekły wzrok, jednak rąk nie pod
niósł. Czując przystawioną do pleców 
lufę pistoletu, nie sięgnął po broń i poz
wolił ją sobie odebrać. Od strony Dworca 
Głównego widać było idących Niemców 
z karabinami. Krzyknąłem: To łapanka! 
Wywołałem tym panikę na ulicy. Ludzie 
stojący na przystanku i przechodnie roz
biegli się na wszystkie strony. Korzysta
jąc z zamieszania, wycofaliśmy się obaj 
na ulicę Nowogrodzką. 

Akcji rozbrojeniowych było jednak 
coraz więcej. 

Wkrótce kolejny raz przystąpiliśmy 
do działania. Po dokonaniu rozpozna
nia stwierdziliśmy, że w willi na rogu 
ulic Filtrowej i Sędziowskiej mieszkają 
oficerowie SS, a ich ordynans codziennie 
o 7.30 przynosi ze sklepu świeże buł
ki. Dom ten był oddalony ok. 200 m od 
szpitala niemieckiego na ulicy Chału
bińskiego, przed którym stał wartownik 
z karabinem. Nie miał on jednak wglądu 

na miejsce akcji. Ubezpieczani od stro
ny niemieckiego szpitala przez "Witka", 
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dokonaliśmy z "Bogdanem" rozbrojenia 
ordynansa. Zdobyliśmy pistolet parabel
lum. Po akcji wycofaliśmy się w kierun
ku ulicy Wawelskiej. 

Całe zdarzenie zaobserwował jeden 
ze znajomych mego Ojca i szczegółowo 
mu je zrelacjonował, gratulując dzielnego 
syna. Ojciec poradził mi, abym rozbrojeń 
dokonywał w innej dzielnicy miasta. Cóż 
wydaje się jednak, że w całej Warszawie 
można było spotkać znajomych. 

Poza rozbrajaniem Niemców na uli
cach, organizował Pan akcje na terenie 
zakładów przemysłowych. Jaka była re
akcja robotników? Czy były to trudniej
sze zadania? 

Wszystkie działania były trudne i nie
bezpieczne. Rzeczywiście rozbrajaliśmy 
nie tylko na ulicy. Jeden z członków na
szej sekcji - "Witek" pracował w war
szawskiej filii Starachowickich Zakładów 
Kolejowych położonej przy jednej z prze
cznic ulicy Towarowej. Firmy pilnowa
ło kilkunastu uzbrojonych Ukraińców. 
Głównego wejścia strzegł posterunek 
z ludźmi uzbrojonymi w długą broń. Ro
botnicy wchodzili do fabryki przez dru
gą wartownię, którą dozorował jeden żoł
nierz. Znajdowała się ona za zakrętem 
ulicy, znacznie oddalona od głównej i dzię
ki temu niewidoczna. Ustaliliśmy, że akcję 
przeprowadzimy w południe, gdy na bra
mie wejściowej nie ma żadnego ruchu. 
"Witek" w tym dniu skończył pracę wcze-

śniej. Przy wyjściu, przechodząc obok 
nas, poprawił sobie szalik, co było zna
kiem, że droga jest czysta. Weszliśmy we 
trzech, czwartego pozostawiając na ulicy, 
jako ubezpieczenie. Rozbroiłem ukraiń
skiego werkschutza, zabierając mu pi
stolet wis, zerwałem telefon i poleciłem 
wszcząć alarm dopiero po 1 O minutach. 
Wycofaliśmy się szczęśliwie. 

Po jakimś czasie - ogromnie ryzyku
jąc- wróciliście w to samo miejsce. 

Następnego dnia "Witek" poinformo
wał nas, że w fabryce wprowadzono nadz
wyczajne środki ostrożności. Odtąd ma
ła portiernia zamknięta była przez cały 
dzień, drzwi zaś otwierano tylko na krót
ki czas: rano i po południu, gdy robotni
cy wchodzili i wychodzili z pracy. Fosta
nowiłem ponownie przeprowadzić roz
brojenie. Po kilku dniach rano we trzech 
wraz z robotnikami wchodzimy na po
sterunek. Rozbrajam wartownika, zdo
bywając kolejnego wisa, po czym niszczę 
telefon. "Bogdan" pilnuje drzwi prowa
dzących na teren fabryki i nikogo nie 
wypuszcza. Trzeci kolega staje na ulicy, 
nie pozwalając cofnąć się żadnemu z ro
botników. Na wartowni robi się coraz tło
czniej . Rozbrojony Ukrainiec okazał się 
tym samym co poprzednio. Daję mu re
prymendę, że poprzedni pistolet był nie
starannie wyczyszczony, zaś do robotni
ków wygłaszam mowę, że zdobyta tutaj 
broń będzie wykorzystana przez Armię 



Oddatry Sprawie 

Krajową do walki o niepodległość Fol
ski. Walki, którą wkrótce wygramy. W o
czach robotników pojawiają się łzy wzru
szenia. Opuściliśmy fabrykę w pośpiechu, 
słysząc wkrótce okrzyki innych wartow
ników i strzały. To rozbrojony Ukrainiec 
natychmiast wszczął alarm. Sprawnie wy
cofaliśmy się z góry ustalonymi ulicami. 

Jak zareagowało dowództwo na te sa
mowolne działania? 

Zameldowałem drużynowemu, że na
sza sekcja została dobrze wyposażona 
w broń. Na kolejne szkolenie przyszedł 
z drużynowym również porucznik - do
wódca plutonu. Postawieni na baczność, 
wysłuchaliśmy ostrej nagany. Porucznik 
przypomniał nam, że wydano zakaz wszel
kich samowolnych akcji z bronią w rę
ku, i że grozi nam sąd polowy. 

Byliście rozczarowani? Za tyle ryzyka 
i starań - reprymenda? 

Zrobiono j ą na pokaz. Po zakończeniu 
szkolenia, gdy wszyscy żołnierze opuścili 
lokal, porucznik podszedł do mnie, uści
snął serdecznie i pogratulował, obiecu
jąc wkrótce awans na starszego strzelca 
i skierowanie do podchorążówki. 

Przypuszczalnie owe odważne samo
dzielne działania spowodowały powierza
nie Wam, niezwykle młodym członkom 
Kedywu, coraz poważniejszych zadań bo
jowych? Myślę o akcji w "Blaszance", 
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znacznie trudniejszej i bardziej niebez
piecznej niż pozostałe. 

Dzięki wspomnianym inicjatywom 
zyskaliśmy w dowództwie miano "specja
listów od rozbrajania wartowników za
kładów przemysłowych i panowania nad 
robotnikami przybywającymi do pracy". 
Wyznaczono nas do utrzymania w ryzach 
rozbrajanych wcześniej wartowników na 
portierni, a także robotników zgłasza
jących się rano do pracy. Akcja- jak Pan 
wspomniał - dotyczyła "Blaszanki" (Bie
lany Werke) na Bielanach. Dowodził nią 
podchorąży "Świda" . Jego zadaniem by
ło rozbrojenie werkschutzów, następnie 
wniknięcie na teren zakładu i pozbawie
nie broni pozostałych strażników na głów
nej wartowni. Niestety przedsięwzięcie 
zostało źle opracowane. Nie poinformo
wano nas bowiem, że wejścia na teren fa
bryki przy pierwszej portierni broni pies, 
rozpoznający robotników po zapachu i 
demaskujący obcych. Mając za sobą roz
brojenie strażników na pietwszym pos
terunku, wchodząca na teren zakładów 
grupa uderzeniowa została zaatakowana 
przez psa. Chłopcy zmuszeni byli go za
strzelić . Huk zaalarmował wartowników 
w głównej portierni- wywiązała się strze
lanina i musieliśmy się wycofać. Naszym 
łupem padła jedynie broń strażników 
pierwszej wartowni. 

W s pomniane przez Pana Profesora 
tak liczne akcje spowodowały pewnie 
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niezłe zaopatrzenie w broń. Skąd brali
ście do niej amunicję? 

"Witek" z mojej sekcji miał kolegę 
pracującego w niemieckim składzie bro
ni. Przekupionemu Niemcowi wręczał 
pieniądze za kolejne paczki z amunicją, 
które ten w określonym dniu i miejscu 
przerzucał przez płot magazynu. Było 
to tuż przy końcowym przystanku tram
waju nr 1 O na Woli. Cenną zdobycz w za
leżności od sytuacji przewoziliśmy bez
pośrednio na Żoliborz, bądź do mego 
domu na Ochocie. Dzięki nam Kedyw
-17 był rzeczywiście znakomicie zaopa
trzony w amunicję. 

Z czasem rozpoczęliście przygotowa
nia do zadań niezwykle trudnych, wydawa
łoby się zarezerwowanych dla odpornych 
na stres starszych żołnierzy- mianowicie 
do wykonywania wyroków śmierci. 

Zanim wziąłem udział w pierwszej eg
zekucji przeszedłem wiele szkoleń w na
szym lokalu konspiracyjnym. Nocą ćwi
czyliśmy w plenerze na Żoliborzu. Pierw
sze manewry, w których uczestniczyłem 
odbyły się na wałach wiślanych. Całąnoc 

wykonywaliśmy fikcyjne zadania - było 

to j ednocześnie przygotowanie do jakiejś 
egzekucji nocnej poza Warszawą, w któ
rej ostatecznie nie brałem udziału. 

Drugie szkolenie pamiętam w szczegó
łach do dziś. Zebraliśmy się, tak jak po
przednio nocą na wałach nad Wisłą, gdzie 

otrzymaliśmy broń. Następnie w dużej 
grupie w marszu ubezpieczonym prze
szliśmy przez całą dzielnicę, aż do nieza
budowanej przestrzeni pomiędzy Żoli
borzem a Bielanami w okolicę dzisiej
szego dworca autobusowego. Teren był 
tam wyjątkowo nierówny i w jednym z du
żych zagłębień urządzono strzelnicę. Prze
strzeliwaliśmy tam różną broń: karabiny, 
karabiny maszynowe, pistolety maszyno
we. Strzelanina trwała parę godzin. Niem
cy stacjonowali na Bielanach w obecnej 
Akademii Wychowania Fizycznego, przed
wojennego CIF-u. Na Żoliborzu skosza
rowani byli w Instytucie Chemicznym. Ze 
strachu nie wysunęli nawet nosa poza ko
szary. Noc była nasza, spokojnie wrócili
śmy w miejsce pierwotnej zbiórki, gdzie 
zdaliśmy broń. 

Przypomina Pan sobie pierwszą egze
kucję. Co czuł wówczas młody chłopak 
widząc takie okrucieństwo? 

Jesienią 1943 r. wraz z moim drużyno
wym, dostaliśmy rozkaz wykonania wyro
ku śmierci na Polaku- konfidencie gesta
po. Pojechaliśmy tramwajem w kierunku 
Wilanowa, nazwy ulicy niestety już nie 
pamiętam. Wysiedliśmy w umówionym 
miejscu. Uzbrojono nas w broń krótką
pistolety. Podchorąży pokazuje mi okno 
na piętrze kamienicy naprzeciwko. Fa
trzy na zegarek, mówi że za chwilę zga
śnie światło i szpicel przyjdzie na przysta
nek. Na tramwaj czeka już grupka ludzi. 
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Gdy skazany zjawia się podchodzimy do 
niego. Podchorąży pokazuje legitymację 
Kripo - kryminalnej policji niemieckiej 
i płynną niemczyzną prosi konfidenta 
o dowód osobisty (Ausweis). Gdy ten mu 
go wręcza, wyciąga pistolet i mówi: "wy
konuję wyrok śmierci w imieniu Rzeczy
pospolitej Polskiej" i oddaje strzał. Po 
chwili wycofujemy się. 

16 grudnia 1943 roku mam ponownie 
wziąć udział w wykonaniu wyroku śmierci 
na polskim policjancie granatowym. Co
dziennie rano podąża on do pracy, prze
chodząc dość tłocznym o tej porze przej
ściem pomiędzy placem Teatralnym, na 
którym znajduje się siedziba SA (uzbro
jone oddziały partyjne), a którąś z ulic na 
jego zapleczu. Dzień wcześniej udaję się 
do tego przejścia na wizję lokalną. Ogar
nia mnie po raz pierwszy dziwne prze
czucie, że tym razem nie uda mi się unik
nąć śmierci. Wobec tego przystępuję do 
spowiedzi i Komunii świętej, piszę listy 
do Rodziców i mojej Basi - wielkiej mi
łości. W dniu zaplanowanego wykonania 
zadania, jadę bez dokumentów na wy
znaczone miejsce. Złe myśli minęły. Czuję 
się tak, jak przed każdąmisją bojową. Broń 

otrzymam w przejściu tuż przed wyko
naniem wyroku. Podchorąży przychodzi 
jednak z pustą teczką oznajmiając, że dziś 
akcja jest odwołana. Powód? W nocy na
si jechali dwoma samochodami po broń 
ze zrzutów angielskich. Jeden z samo
chodów rozbił się we mgle, w efekcie 
czego zginął dowódca plutonu. Egzekucja 

została wykonana w późniejszym czasie 
przez inny zespół. 

W kilka miesięcy później wziął Pan 
udział w zakrojonej na większą skalę ak
cji likwidacji agentów gestapo. 

Zostałem wyznaczony do bardzo trud
nego zadania, bowiem chodziło o wyko
nanie grupowego wyroku śmierci na czte
rech- pracujących pod przykrywką Kripo 
-agentach gestapo. Jest 15 kwietnia 1944 
roku. Mamy zlikwidować osoby, które roz
pracowywały Kedyw, a konkretnie dowód
cę kolegium grup szturmowych warszaw
skiego OkręguAK-kapitana "Andrzeja". 
Skazani udając, że chcą zostać członkami 
Kedywu i złożyć przysięgę na ręce "An
drzeja", w rzeczywistości mieli go aresz
tować. Zaplanowano ich przyjazd samo
chodem na Plac Wilsona na Żoliborzu. 
Dowództwo przewidywało, że pojawią się 
z obstawą. Wobec tego zgrupowanie Pa
rasol - Kedywu obstawiło wiadukt nad 
Dworcem Gdańskim, aby odciąć drogę 
do śródmieścia w razie nieprzewidywa
nych sytuacji. 

Wykonanie wyroku powierzono patro
lowi w składzie: dowódca kompanii dywer
sji bojowej (Kedyw-17) porucznik Mie
czysław Morawski "Szeliga" ("Szalbierz''), 
Gustaw Budzyński "Szymura" - zastęp

ca dowódcy kompanii, Bogdan Kunert 
"Szajer"- dowódca plutonu, "Prawdzie" 
i "Świda" - dowódcy drużyn oraz ja 
z "Bogdanem". Zostaliśmy zgrupowa-
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ni w mieszkaniu konspiracyjnym na Pla
cu Inwalidów. Drugi patrol naszej kom
panii miał zająć początkowo willę, po
tem budynek konsulatu szwajcarskiego, 
bądź wreszcie szkołę. Miejsce to wyzna
czono na wykonanie wyroku. Na sku
tek różnych trudności i późniejszej wizji 
lokalnej, dokonanej przez kapitana "An
drzeja", postanowiono egzekucję wyko
nać o godzinie 17 na ulicy Sułkowskie
go, w okolicy niewykończonego domu. 
Flanowaliśmy ukryć się w tym budynku 
do momentu pojawienia się skazanych. 
W chwili rozpoczęcia akcji, jako pierw
szy szedłby "Andrzej" z jednym ze ska
zanych, trzymając gazetę w lewej dłoni 
- co miało być dla nas znakiem rozpo
znawczym - a kilkanaście metrów za ni
mi trzej pozostali konfidenci. 

Uprzedzono nas, że jeden z nich na
zywa się Szwed i jest wyśmienitym strzel
cem. W gestapo często popisywał się tra
fiając bez pudła do rzędu butelek usta
wionych za nim, odwracając się do każ
dej i strzelając z biodra. Powiedziano 
nam, że jeżeli pozwolimy mu otworzyć 
ogień to bez wątpienia powybija nas jak 
kaczki. Agenta idącego obok "Andrze
ja", miał zlikwidować wyznaczony inny 
egzekutor, zaś trzech pozostałych obaj 
podchorążowie i porucznik. 

Gdy rozległ się huk broni trzech ska
zanych padło na chodnik, a czwarty za
czął uciekać, ostrzeliwując się. "Prawdzie" 
wypalił za nim serię ze stena. Chybił. 
Konfident uciekał dalej . Przy zmianie 

kolejnego magazynka, upadły mu dwa 
inne na ziemię. Obok biegł dowódca kom
panii strzelając z broni krótkiej . Wów
czas "Prawdzie" krzyknął k . . . mać pod
nieś je, sam zaś przyklęknął i ze spoko
jem powalił uciekającego serią. Agent 
padł na plecy i ostrzeliwał się na leżąco, 
potem odrzucił pistolet, złapał się za 
brzuch wyciągając zza paska drugi, ale 
został w tym momencie dobity. 

Podjechała nasza ciężarówka. Porucz
nik krzyknął do mnie: dobij ich!- dwóch 
jeszcze żyło. Strzeliłem im w głowy. Wrzu
ciliśmy trupy do samochodu, po czym 
wszyscy wskoczyliśmy do niego, odjeż
dżając w kierunku lasu. Podczas jazdy 
podchorąży "Prawdzie" zaczął przepra
szać porucznika za nieparlamentarne sło
wa, które padły z jego ust w chwili, kiedy 
stracił magazynki. W odpowiedzi usły
szał, że dzięki temu dowódca schylając się 
uniknął śmierci, czego namacalnym do
wodem był zaprezentowany nam podziu
rawiony kapelusz. Po dotarciu do wyz
naczonego celu, osłonięci gęstwiną drzew, 
wykopaliśmy głęboki dół, do którego 
wrzuciliśmy ciała czterech konfidentów. 
Znalezioną przy nich broń i dokumen
ty przekazaliśmy kierowcy z "Parasola", 
aby ten oddał je "Andrzejowi". Po zasy
paniu dołu, umyliśmy się w jakimś zabu
dowaniu w lesie i wróciliśmy do Warsza
wy. Po zdaniu broni szedłem około godz. 
20 piechotą przez Krakowskie Przedmieś
cie, Nowy Świat i plac Trzech Krzyży 
na Mokotowską, gdzie miałem przespać 
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ostatnią już noc po kilkutygodniowym 
ukrywaniu się u znajomych. Na drugi 
dzień - była to niedziela - wróciłem do 
domu. Gdy pojawiłem się w mieszkaniu, 
Mama z przerażeniem stwierdziła: "jak ty 
wyglądasz, masz wielką plamę krwi na 
spodniach". Mogę mówić o wielkim szczę
ściu, skoro podczas mojej beztroskiej pa
rady przez całe miasto w poplamionych 
jasnych, flanelowych spodniach, nie zosta
łem zatrzymany przez żadnego Niemca. 

Zdaje się, że trzeba wielkiego hartu 
ducha, żeby brać udział w tak dramatycz
nych wydarzeniach. Młody człowiek chy
ba nie do końca został na to przygotowa
ny. Jednocześnie był Pan świadkiem wielu 
okrucieństw okupanta, co pewnie utrwa
lało nienawiść do niego i chęć rewanżu? 

Przywołam jedno z wydarzeń. Zimą 

lub wczesną wiosną 1944 roku (dokładnej 
daty nie pamiętam) złożyła mnie choroba 
i leżąc w łóżku uczyłem się z podręcznika 
wojskowego. Nasze okna wychodziły na 
kościół św. Jakuba przy Placu Narutowicza 
oraz na ulicę Barską. Do pokoju wpada 
Mama i zdenerwowanym głosem oznaj
mia, że Niemcy otaczają nasz dom. Na
tychmiast chowam podręcznik do skryt
ki w podłodze pod łóżkiem i przez gęstą 
firankę obserwuję sytuację. Po chwili pod
jeżdża ciężarówka, stając niestety tuż przed 
naszym oknem. Zostają z niej wypchnięci 
ludzie z zawiązanymi na oczach opaskami, 
następnie ustawiająich pod murem zakła-

du opiekuńczego prowadzonego przez 
księży. Zjawia się pluton egzekucyjny, pada 
salwa, potem słychać pojedyncze strza
ły. Rozstrzelano wówczas 30. księży. Czy 
po takim widoku nie stawałem się coraz 
większym szesnastoletnim twardzielem?! 

W końcu nastąpił zapowiadany awans. 
Rozpoc:z.ęły się ćwiczenia w podchot:W.ówre 

Zostałem mianowany na starszego 
strzelca w święto narodowe 3 Maja i zgod
nie z uprzednią obietnicą odkomendero
wany do podchorążówki. Miałem wów
czas jedynie 16 lat, ale wyglądałem na 18, 
a w dodatku zdawałem tzw. małą matu
rę. Dowódcy uznali, że w moim przy
padku będzie to wystarczające. Wiem, że 
w polskiej armii na Zachodzie także wy
starczała mała matura. Były to jedynie trzy 
miesiące intensywnych ćwiczeń i szko
leń, gdyż turnus został skrócony z uwagi 
na zbliżający się wybuch Powstania. Po 
15 lipca zostaliśmy skierowani na kilku
dniowy egzamin w lasach podwarszaw
skich w okolicach Anina i Świdra. Ćwi
czyliśmy dzień i noc. Pamiętam, że pod 
koniec padał rzęsisty deszcz, a my prze
mokliśmy i przemarzliśmy do "szpiku ko
ści". Wróciwszy po egzaminach do domu, 
ogarnęły mnie dreszcze. Czułem nad
chodzącą chorobę . Mieszkająca z nami 
ciocia, stwierdziła jednak, że znajdzie spo
sób na ozdrowienie. Obiecała w niedłu
gim czasie postawić mnie na nogi. Przy
niosła w tym celu butelkę z wiśniówką, 
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zrobioną przez mego Dziadka Czesława 
w 1912 roku, którą zamierzała otworzyć 
dopiero na moje wesele. Nalała mi kieli
szek. Trunek był doskonały. Powiedzia
łem "nie żałuj, nalej na drugą nogę". Cio
cia miała rację, bowiem owe dwa kielisz
ki rzeczywiście wystarczyły, by postawić 
mnie na nogi. Nie dostałem nawet kataru. 

W drugiej połowie lipca zaczęły się 
przygotowania do Powstania Warszaw
skiego. Pamięta Pan ostatnie dni przed 
jego wybuchem? 

Był ranek 26 lub 27 lipca. Systemem 
alarmowym zostałem powiadomiony, że 
w południe muszę zgłosić się do punktu 
mobilizacyjnego, umiejscowionego w willi 
prezydenta Warszawy na Żoliborzu.Tata 
natychmiast pojechał na rynek "Kercelak", 
gdzie zakupił dla mnie zielone spodnie i bu
ty wojskowe- saperki. Następnie z na
szego piwnicznego magazynu wzięliśmy 
skrzynkę z amunicją. Pod dom podjecha
ła dorożka konna. Cenny ładunek scho
waliśmy w złożoną budę dorożki i Tata od
wiózł mnie na Żoliborz . Umundurowane
go w bluzę harcerską, zielone spodnie oraz 
saperki pobłogosławił na walkę o wol
ność. Widziałem go wówczas po raz ostat
ni. Zginął - jak już wspomniałem -w o
bozie koncentracyjnym w Oranienburgu. 

Tuż przed samym wybuchem Pow
stania został Pan mianowany zastępcą 
dowódcy drużyny? 

Tak, ale ostatnie dni przed Powsta
niem sam dowodziłem całą drużyną. 

Dlaczego? 

Ponieważ podchorąży wyznaczony na 
dowódcę zjawił się dopiero później. Po 
przekwaterowaniu nas 31 lipca na Dolny 
Żoliborz miałem pod sobą 18. żołnierzy. 

W 9. Kompanii Dywersyjnej znalazł 
Pan kilku oddanych przyjaciół. Pamięta 
Pan ich pseudonimy, nazwiska? 

Nie wszystkie. W pamięci utkwił mi 
szczególnie rok młodszy ode mnie Ju
lian Kulski pseudonim "Goliat". Wzięty 
do niewoli po Powstaniu, podobnie jak ja 
trafił do obozu w Niemczech, potem wy
jechał do Anglii, w końcu do Stanów Zjed
noczonych, stając się tam jednym z czo
łowych profesorów urbanistyki i archi
tektury, a także ekspertem Banku Świa
towego. Jego ojcem był Julian Spitosław 
Kulski, wiceprezydent przedwojennej 
Warszawy, współpracownik prezydenta 
Stefana Starzyńskiego, późniejszy zasłu
żony dla kraju komisaryczny burmistrz 
okupowanej stolicy. "Goliat" został fik
cyjnie zatrudniony w ochotniczej straży 
pożarnej. Nosił dzięki temu mundur i cza
pkę strażacką. 

On również zachował w pamięci swoją 
służbę w Pańskiej drużynie. We wspomnie
niach opublikowanych w Polsce w 1984 
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i 2004 roku wielokrotnie i w ciepłych 
słowach wspomina Pana Profesora. 

Z niezwykłym wzruszeniem przeczyta
łem wspomnienia "Goliata". Chociaż wy
dano je blisko 30 lat temu, zupełnie niedaw
no natrafiłem na egzemplarz jego książ
ki. Odżyły dawne wydarzenia. Do Kom
panii Dywersyjnej trafił on dzięki mnie: 
... Traftłem wreszcie do IX Kompanii Dywer
ryjne;~ dzięki memu koledze Jankowi Doma
nieckiemu (sic1, który znał dobr-ze mnie i mo-
ją dotychczasową działalność . .. Janek, z któ
rym się bardzo pó:{jtięj zapr:ryjaźniłem, star
szy ode mnie ifiledu;ie o du;a lata, teżpodobnie 
jak ja dodał sobie lat, aby zostać przyjęty. 
W innym miejscu o swym wcieleniu do 
mojej drużyny pisze tak: . . . doło:{yłem jesz
cze starań, ary dostać się do cfyu;er!)~ aż wresz
cie po tylu trudach mąje mar-zenie się spełniło 
i zaciqgnąłem się do jednęj kompanii. Zrobił to 
dla mnie kolega Janek D omaniecki (sic1, nale
żąry od dłuższego czasu do tego oddziału i będą
ry dowódcą sekqi. Zostałem od razu pr-zyjęty 
i należałem do sekqi Janka. Pseudonim jego rył 
"Wilk" ... (Julian E. Kulski, Umierqjąc tyjemy, 
Warszawa 1984, s. 101). Dzięki wspom
nieniom "Goliata" mogę dziś w naszej roz
mowie przywołać wiele nazwisk, których nie 
byłbym w stanie połączyć z pseudonimami. 

W napisanej wiele lat później książce, 
będącej rozległą autobiografią D~ed~ctwo 
Orła Białego (wyd. polskie Warszawa 2004), 
Kulski tak wspomina przystąpienie do 
dywersji: Stało się to możliwe dzięki mo-

jemu przyjacielowi" Wilkowi'~ dowódcy jed
nego z oddziałów tę} kompanii. Po uysłucha
niu ml!}ęj historii o Pawiaku i alei S zucha, 
o Ludwiku i Oli, jak również o getcie, ~ecy
dował, że zasłutyłem sobie na mięjsce w ich 
szeregach (s. 50). 

Był Pan chyba dobrym dowódcą. "Go
liat'' w tej samej książce dalej pisze w ten 
sposób: Pseudonim "Wilk" pasował do tego 
zdeterminowanego żołnierza konspiraq~ praw
dziwego komandosa - był poważf!Y, uczciuy 
i odwaf(py, wi81iJł w siebie. Tylko dwa lata star
szv ode mnie (właściwie 1 rok - przyp. KN), 
również zataił swój wiek, l!J móc przvłączvć się 
do jednostki . . . Pracowało nam się razem bar
dzo dobrze, ~łaszcza pod dowódifwem "Wil
ka". (D~ed~ctwo . .. , s. 50) 

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że 
byłem aż tak ceniony przez współtowa
rzyszy broni. 

W tych kilku dniach poprzedzających 
Powstanie Warszawskie nie pozostawali
ście chyba bezczynni? 

· Parniętam jak zlecano mi wykonanie 
różnych zadań na mieście. Musiałem swym 
wyglądem nie wzbudzać żadnych podej
rzeń, więc zamieniłem się z "Goliatem" na 
ubrania. Dałem mu moją bluzę harcer
ską, on zaś ofiarował mi czapkę i górę od 
munduru strażackiego (przetrwała ona 
przez całe powstani€, niewolę i pierwsze 
dni po uwolnieniu). Wielkim problemem 
okazała się zbyt mała głębokość kiesze-
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ni w spodniach kupionych przez Tatę. 
Nosząc w prawej kieszeni 14-strzałowy 
pistolet FN, w obawie by nie wypadł, lek
ko go przytrzymywałem. Niestety co ja
kiś czas musiałem ową ręką salutować na
potykanym oficerom niemieckim. Drża

łem wówczas, że pistolet zostanie spo
strzeżony. Na całe szczęście Opatrzność 
nade mną czuwała. 

Drużyna moja przetransportowywała 
broń dla naszej kompanii i innych oddzia-

łów. Jedna z sekcji dalej wykonywała wy
roki śmierci - zlikwidowano m.in. agent
kę gestapo. 

W dniu 31 sierpnia zostaliśmy prze
kwaterowani do willi na ulicy Promyka, 
której właściciele wyjechali na urlop. By
łem mocno przejęty swoją funkcją do
wódczą i odpowiedzialnością za 18. lu
dzi. W nocy, kiedy wystawiłem wartę na 
wszelki wypadek czuwałem wraz z nią. 
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Janek Domanżm,ski- dl/la ztjjęcia !egi!Jmaryjne, okres okupaqi; 1940-1942. 



67 
ł( 

W fo/n;arku 111 S os:rynie koło Radomia, .riedziba don;ódzńva parryzan!ÓJII "Gniazdo'~ 1941. 
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Przyjaciel z kompanii cfyu;e1:ryjnęj Julian Kulski (z le1vq) podczas P01vstania Wm:rzawskiego 111 bełmie i mun

durze stra~ckim, 1944; reprodukcja z: J. Ku/ski, Umierając :(yjenry, Warszawa 1984; (z prau;q) podczas 
obcbodó/11 60. rOC[(!ticy Pou;stania, 2004, reprodukga z: J. Kulskz; Dziedzichl/o Orla Białego, Warszmva 

2004, rozdział 77,fotografia 14. 
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Krzysztof Nierzwicki: Zanim rozpocz
niemy rozmowę o Powstaniu przywołam 
słowa wielokrotnie już cytowanego J. Kul
skiego "Goliata", który tak zapamiętał Pa
na z tamtych chwil: "Wilk" był w nas1Jm 
plutonie jet!J'!Ym żołnierzem umundurowaf!Ym 
jak na/e~. Nie miałem pojęcia, sk4J/ 11!Jtrzasnąi 
taki wspaniaty uniform Wojska Polskiego. Jł5'
glądai doprawtfy imponująco w tfelonoszarym 
mundurze, wojsko11!Jch butach, furażerce ze wspa
niałym białym orłem i od~akąpodchorążego. 
Angielski sten (właściwie MP-4D- przyp. 
KN) na skórzaf!Ym pasku po kawalersku za
wieszo'!Y na ramieniu, dopełniał calości wizerun
ku. (Dtfedifrtwo ... s. 55) 

Jednocześnie był Pan chyba bardzo 
zdeterminowany, aby rozpocząć walkę z o
kupantem. "Goliat'' tak wspomina ostat
nie dni przed Powstaniem: Dwudtfestego 
pierwszego lipca za~ia krą~ć plotka, że mia
ła miejsce próba zamachu na tycie Hitlera. 
"Wilk'~ są_dztlh że Fuhrer został zabity, chciał 
rozyocząć powstanie narychmiast. Był pewien, 
że jak zaczniemy walk~ zostanie zrzucona 
polska tfywiifa spadochronowa z Zachodu i ra
zem 11!JiJVOiimy Warszaw~ zanim nadejdą_ Ro
!}anie. (Dtfedtfctwo ... s. 54) 

Jan Domaniewski: Istotnie umundu
rowanie miałem przyzwoite, tak że reszta 
chłopaków zazdrościła mi wyposażenia. 

Do walki rwaliśmy się wszyscy bez wyjątku. 

Tamtego epizodu z Hicierem już nie pa
miętam. "Goliat" pisał swoje wspomnienia 
tuż po Powstaniu, więc z pewnością zano
tował wiele wydarzeń "na świeżo". 

Sam wybuch Powstania pamięta Pan 
Profesor zapewne doskonale? 

1 sierpnia zostaliśmy powiadomieni, 
że to właśnie dziś wybuchnie powstanie. 
Niemal wszyscy w drużynie byli uzbro
jeni i tylko dla jednego z chłopaków -
Jerzego Malinowskiego pseudonim "Gaz
da" zabrakło broni. Powierzyłem mu więc 
funkcj ę amunicyjnego z rozkazem, aby 
podczas walki nie odstępował mnie na 
krok. Nosiłem bowiem ze sobą kilka ma
gazynków do pistoletu maszynowego 
MP-40, on zaś torbę pełnąamunicji i łado
warkę, którą miał błyskawicznie zapełniać 

opróżnione przeze mnie magazynki. 
Po godzinie 13.00 dostałem rozkaz u

bezpieczenia transportu broni i amuni
cji, przenoszonej do nas z magazynu znaj
dującego się na ulicy Kochowskiego. Wzią
łem ze sobą pięciu ludzi: Jana Migdal
skiego "Bogdana" uzbrojonego w stena 
(angielski pistolet maszynowy),]. Kulskie
go "Goliata", Jana Wąsowskiego "Longi
nusa", Zbigniewa Sawiekiego "Horodyń-
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skiego" i jeszcze jednego, którego naz
wiska ani pseudonimu nie pamiętam, za
opatrzonych w broń krótką. Pod płasz
czem przeciwdeszczowym trzymałem pis
tolet maszynowy MP-40 z trzema ma
gazynkami. Chciałem wziąć granaty, ale 
dowódca kompanii powiedział, że nie bę
dą potrzebne. Udaliśmy się w okolice kot
łowni WSM-u ulicą Suzina. W chwili, kie
dy znaleźliśmy się na skrzyżowaniu z ulicą 
Krasińskiego, podzieliłem patrol na dwie 
części. Starszemu strzelcowi "Bogdano
wi" i strzelcom "Longinusowi" i "Golia
towi" poleciłem udać się na drugą stronę 
Krasińskiego. Była ona jezdnią dwupa
smową, ale tylko bliższy mi pas był wyas
faltowany. Chłopcy mieli zaczekać na ul. 
Kochowskiego w okolicy magazynu, a na
stępnie, po wyjściu powstańców z zapa
kowaną bronią, amunicją i granatami, u
bezpieczać ich od tyłu. Wraz z "Horo
dyńskim" i tamtym piątym o zapomnia
nym pseudonimie czekaliśmy w ukryciu 
za rogiem domu, aby stanąć później na 
czele transportu. Ponieważ nikt bardzo 
długo nie wychodził, zaniepokojony pos
łałem owego chłopaka o nieznanym na
zwisku na ul. Kochowskiego, aby zorien
tował się w sytuacji. 

Godzina "W" wyznaczona była na 
17.00. Pan rozpoczął walkę jednak znacz
nie wcześniej. Czy można przyjąć, że to 
właśnie patrol ochraniający transport bro
ni zaczął Powstanie Warszawskie? 

Tak było w istocie. Około godziny 14 
od strony Kochowskiego zaczęli wycho
dzić grupami chłopcy z dużymi i długimi 
paczkarni zawiniętymi w papier. W mo
mencie, gdy pierwsi z nich znaleźli się w 
połowie szerokości ul. Krasińskiego, od 
strony klasztoru sióstr Zmartwychwsta
nek, zobaczyłem nadjeżdżający łazik te
renowy z czterema żandarmami w heł
mach i z blacharni na piersiach. Była to 
żandarmeria polowa. Trzech z nich mia
ło pistolety maszynowe, a kierowca pa
rabellum. Po przejechaniu skrzyżowania 
z ulicą Suzina, jakieś 20 metrów za nim, 
zatrzymali się i sprowokowani niedwu
znacznym wyglądem naszych chłopaków 
z transportu broni, bez słowa otworzyli 
do nich ogień . Powstańcy padli na zie
mię przytłoczeni salwą trzech pistoletów 
maszynowych. Wówczas z "Horodyń
skim" przeskoczyliśmy na drugi róg ul. 
Suzina i zza siatki obrośniętej winoroślą 

zacząłem ostrzeliwać żandarmów. Od 
strony transportu nikt nie podjął walki. 
Niemcy zorientowali się, że są atakowani 
jedynie od tyłu . Trzech z nich, kryjąc się 
za samochodem, rozpoczęło ze mną wy
mianę ognia, a czwarty - kierowca poło
żył się za krawężnikiem i również zaczął 
strzelać do mnie ze swego parabellum. 

W trakcie utarczki, przez cały czas 
kątem oka obserwowałem powstańców 
z paczkarni wyczołgujących się, a potem 
wycofujących skokami w kierunku ma
gazynu broni. Starałem się skupić całą 
uwagę Niemców na sobie, równo obdzie-



łając krótkimi seriami trzech szkopów 
z bronią maszynową, ale i krótką serię 
posłałem w stronę kierowcy. Ich ogień 
w końcowej fazie potyczki zdecydowa
nie osłabł . Wyczerpawszy drugi maga
zynek zobaczyłem, że wszyscy z trans
portu wycofali się i ulica Krasińskiego 
opustoszała. Wówczas -po załadowa
niu trzeciego magazynka - wycofaliśmy 

się z "Horodyńskim". Po powrocie do 
kompanii zameldowałem poruczniko
wi "Szelidze", że niestety transportu nie 
mogłem doprowadzić. Mój płaszcz był 
w trzech miejscach przestrzelony. 

Później ktoś z cywilów opowiadał, 
że tylko dwóch szkopów o własnych si
łach mogło wsiąść do samochodu, zaś 
w Wielkię;· Ilustrmvantj Enryklopedii Powsta
nia Warszau;skiego w tomie I napisano, 
że po stronie polskiej był jeden ranny, 
a wśród załogi samochodu zabici. (T. 1, 
Działania zbrqjne, Warszawa 2005, s. 693) 
Byłem przekonany, że owym poszkodo
wanym był starszy strzelec "Bogdan", 
który już potem nie mógł brać udzia
łu w walkach. Wspomina o tym fakcie 
również "Goliat", chociaż wydarzenie to 
umiejscawia godzinę później: . . . musieli
śmy pr-i..ei?Jć tę_ ulic~ a wię_c skurczeni, z kara
binami JJ) dłoniach, r-~uciliśmy się_ w szalof!Jm 
pę_dzie przez ulicę_. Lecz w środku jtj ogień 
z k.m.-óu; f?yl tak silf!J, że pr-?J!bil nas po pro
stu do ziemi i szachf1jąC nas 1JJ ten sposób ogniem 
czołg U!Jkierowa/ na nas działo i pienJJS?J po
cisk upadł jakieś 80 metrów od nas. Następf!J 
f?yljeszcze bliżs?/1 a 1vię_c nie f?ylo się_ co namyślać 

Pol/lsfanie War:sza~vskie 

iponvaWS?J się_ Z ziemz~ skokiem przef?yliśmy 
pr-~estr-~eń oddzielqjącą nas od następnego domu. 
Podczas tego skoku mrfj serdeczf!Y kolega nBog
dan JJ został rant!)' cię_żko 1J) nogę_ bę_dąc unieru
chomiOf!J pr-~ez to i nieszc-~ę_ŚtiJJ!)I pr-~ez caty czas 
Pou;stania. (Umierqjąc tyjem.)J s. 117) 

Około godziny 15.00, kiedy znalaz
łem się już na D olnym Żoliborzu z naszą 
kompanią dywersyjną, usłyszeliśmy po
tężną strzelaninę . Z późniejszych relacji 
wynikało, że w tym czasie w okolicę do
mów nr 18 i 20 przy ulicy Krasińskiego, 
jednym lub dwoma samochodami cię
żarowymi nadjechali lotnicy niemieccy. 
W walce z nimi - według jednej wersji -
brali udział powstańcy z kompanii PPS zgru
powanie "Żyrafa"; według zaś innej kapral 
podchorąży "Świda" (Zdzisław Sierpiński). 

Pojawiają się różne nieprecyzyjne re
lacje z tego wydarzenia. 

Norman Davies w swej książce Pmv
stanie '44 (Kraków 2004, s. 327) pisze, że 
o 13.50 na Żoliborzu ... mlocfy kapral pod
chorą:{} AK nMarek n ("Świda" Zdzisław 
Sierpiński, przyp. KN), późnif!is?Y Jl!)lbitt!)' 
kryryk mti?JCZf!JJ mial zaszc?Yt rozyocząć Po
wstanie Warszmvskie. Według wspomnia
nego źródła, prowadząc swoj ą drużynę 

do punktu zbiórki na ulicy Krasińskie
go, natknął się na zmotoryzowany nie
miecki patrol, obrzucił samochód gra
natami, po czym ten zapalił się. W róż
nych innych powojennych publikacjach 
"Świda" ("Marek") - Zdzisław Sierpiń-
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ski jawi się jako bohater, który tak dziel
nie walczył w pierwszym dniu powsta
nia. Gdyby rzeczywiście tak było, to we 
wniosku odznaczeniowym komendanta 
obwodu Żoliborz ppłk. "Żywiciela" do 
dowódcy Grupy "Północ" z dnia 12 sier
pnia 1944 r. znalazłby się kapral pod
chorąży "Świda", nie zaś w istocie starszy 
strzelec "Wilk" Qan Domaniewski poz. 
17- zob. fot. s. 79). 

"Goliat'' również utrwalił słowem tam

te chwile? 

Tak. Jego opis stosunkowo wiernie od
daje przebieg wydarzenia: ... o godz 1 zo
stałem naznaczotry do patrolu, który z bronią 
udał się na ul. Krasińskiego, róg ulicy Suzina, 
i którego zadaniem była osłona u:ynoszono/ 
zjednego z naszych magazynów broni. Znala
złszy się na mio/scu poumieszczaliśmy się duJ(!J
kami po rogach ulic i czekaliśmy JV natężeniu. 

Punkt o godz. 2 zabrzmiała na sąsiednim ro
gu pierwsza sabva zp.m.-u, za nią druga, trze
cia i następne. Nie zastanmviqjąc się ani chwili 
ruszyliśmy 111 tym kierunku i tfjrzeliśrr;y Niem
ców-żandarmó1v stqjących na samochodzie i pru-
jących 111 naszych kierunkach. Potem dowiedzia
łem się, że podczas przenoszenia broni prze-
jeżdżała przez tę ulicę buda z :(pndarmamz~ 
którzy "!}rzmvszy naszych rozpoczęli ogień. Po
mimo że ogień był bardzo siltry ze strotry Niem
có~ z naszo/ strotry nie tylko nie został żaden 
rantry, lecz JJ Wilk JJ ranił d1vóch Niemcó111 któ-
1"{)' mqjąc rantrych zmvrócili samochodem 111 kie
runku miasta ... (Umierqjąc tyjemy, s. 115) 
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W kolejnej książce opisał to podob
nie, potwierdzając relację Pana Profeso
ra: o god~nie pierwsi!f zostałem 11(Jif/aczony 
do patrolu, który uzbrojony udał się na ulicę 
Krasińskiego, rog Su~na, aby osłaniać 11(JnO
szenie broni zjednego Z nasiJCh magaiJnÓW. 
Znala!(/siJ się na mięjscu, ustawiliśmy się dwój
kami na rogach ulic i czekaliśmy w napięciu. 
Byliśmy hipert:{!ljni - na miarę tego co d~ało 
się wokół nas. Nie musieliśmy długo czekać. 
Punktualnie o drugiej zabrzmiała w pobliżu 
salwa zpeemu, za nią druga, trzecia i następne. 
Nie zastanawiając się ani chwili, popęd~liśmy 
w tamrym kierunku i ujrzeliśmy niemieckich 
żandarmów na ciężarowce, prujących z Tf.Cif/o/ 
broni masiJnowęj w nasiJm kierunku. Samo
chód zafr.(ymał się zpiskiem opon i na środku 
ulicy Niemcy olworrJii do nas ogień. Odpowie
dzieliśmy rym samym. Nie zdawali/my sobie 
~e/nie spra~, że ten niespodziewany atak 
na naszą nie#!ielkągrupę stanie sięprzedwcze
snym początkiem powstania (podkr. KN). Po 
chwili zacięta walka ro~orzała na nowo, a po
ciski śwista!J nad nasiJmi głowami, gtfy le:?fli.mry 
płasko w pasie ~cleni d~elącym ulicę. Ja fr.(y
małem linię ognia. "Wilk" ~nął paru Niem
ców ze swojego stena, a kictfy pozostali, zabie
rając rannych, SiJbko 11(JCojali się, popęd~liśmy 
do parku dolnego. (D~ed~ctwo . .. s. 56) 

Co działo się dalej owego dnia? 

Między 16.00 a 16.30 nasza kompania 
dywersyjna wyruszyła w kierunku Bura
kowa, pragnąc zdobyć ulokowane tam sta
nowiska artylerii przeciwlotniczej. Posu-



waliśmy się tyralierą pod górę, przeska
kując ulicę Mickiewicza. Po drodze Niem
cy nas ostrzeliwali. Byli przygotowani. Mie
li rozstawione czołgi w kilku miejscach 
na Żoliborzu. Silny ogień padał od stro
ny Placu Wilsona. Następnie biegnąc uli
cą K.rechowiecką, przecięliśmy ulicę Sło

wackiego, będąc w zasięgu ognia tygrysa 
stojącego od strony Bielan. Pluton mój 
wpadł na ulicę Suzina. Nagle z bocznej 
ulicy Płońskiej napotkaliśmy silny ostrzał 
innego czołgu i kryjącej się za nim pie
choty niemieckiej . Dowódca plutonu roz
kazał mi osłaniać ogniem mego pistoletu 
maszynowego przeskakujących chłopa
ków. Skutecznie przygniotłem Niemców 
do ziemi, tak iż wszystkie trzy drużyny 
bezpiecznie pokonały ulicę i nikt nie zo
stał ranny. Szkopy zaczęli się wycofywać 
ku Prochowni. Pozostał jedynie tygrys. 
Wówczas zdecydowałem się z amunicyj
nym "Gazdą'' przebiec ulicę. Gdy dotar
łem już prawie do muru, Niemcy zaczęli 
walić do mnie i jeden z pocisków otarł 
się o mnie, przestrzeliwując kurtkę mun
duru. Z okna na parterze wychyliły się 
dwie panie. Ponieważ trzymałem się za 
brzuch, uznały, że jestem ranny i wcią
gnęły mnie do mieszkania. Pobiegły po 
opatrunki, a ja rozpinając spodnie w pasie 
zobaczyłem, że mam jedynie czerwoną 
pręgę na skórze. Krzyknąłem do nich, że 
wszystko jest w porządku, wyskoczyłem 
przez okno i pobiegłem za moim pluto
nem. Wpadłem na podwórze pomiędzy 
budynki i dostałem ostrzał z karabinu 
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maszynowego czołgu, więc schowałem 
się za ławkę. Chłopcy otworzyli mi drzwi 
najbliższej klatki schodowej i krzyczą: 
skacz! Zerwałem się, pędząc tak szybko, 
że miałbym pewnie szansę na olimpijski 
medal w biegu na 100 metrów. Gdy do
tarłem do celu, pocisk zburzył schody 
na półpiętrze. 

W kamienicy tej spędziliśmy kilka 
godzin, nie było bowiem żadnych mo
żliwości, aby iść dalej zdobywać artyle
rię przeciwlotniczą. Ludność cywilna 
zaczęła znosić nam jedzenie i picie. Wszy
scy objadali się. Nie przełknąłem ani kę
sa. Miałem uraz psychiczny. Bałem się, 
że jeśli drugi raz dostanę w brzuch, po 
obfitym posiłku, to już nie będzie szans 
na odratowanie. 

Gdzie spędziliście pierwszą powstań
cząnoc? 

Późnym wieczorem dostaliśmy roz
kaz wymarszu do Puszczy Kampinoskiej . 
Wyznaczono mnie na szperacza i wraz 
z kolegą poprzedzaliśmy wycofującą się 
kolumnę. Przechodząc przez Bielany u
słyszałem nagle z boku, nieco za mną wy
buch i straszny krzyk błagalny: dobijcie 
mnie! Okazało się, że jeden z żołnierzy 
miał konspiracyjnej produkcji granat za 
paskiem, który podczas padania roze
rwał mu brzuch. Nie było żadnego ratunku, 
usłyszałem po chwili jeden strzał . W świet
le wspomnień "Goliata" tym nieszczęśni
kiem był chłopak o pseudonimie "Baron". 
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Do Kampinosu doszliśmy nad ranem 
i zajęliśmy wieś Sieraków. Moja drużyna 
zakwaterowana została w stodole. Go
spodyni zabiła kurę i ugotowała dla nas 
rosół. Po jakimś czasie dwaj żołnierze 
meldują mi, że nieopodal mieszka folks
dojczka i hoduje świniaka. Wydaję roz
kaz rekwizycji i za chwilę w kotle gospo
dyni gotuje już dla nas świninę. 

"Goliat" nic nie wspomina, aby była to 
folksdojczka, pisząc jednocześnie w swej 
książce, że zapłaciliście za ów łup 500 zł. 

Niewykluczone, że chłopcy celowo 
wprowadzili mnie w błąd, wiedząc że nie 
zarekwirowałbym prosiaka Polce, potem 
zaś, czując wyrzuty sumienia, zapłacili ko
biecie, która straciła niezwykle wówczas 
cenny majątek. 

Wróciliście do Warszawy? 

Przede wszystkim sen. Zasypiamy na 
sianie. Wieczorem dostajemy rozkaz pow
rotu do stolicy. Przed wymarszem wcho
dzi do stodoły ksiądz; przystępujemy do 
wspólnej modlitwy i otrzymujemy roz
grzeszenie. Gospodyni obdziela nas por
cjami świniaka, które szybko pałaszuje
my. Kierując się w stronę Warszawy, co 
chwila obserwujemy niebo rozjaśniane 
przez niemieckie rakiety. Padamy wów
czas na ziemię. Gdy blask gaśnie trzeba 
niektórych budzić kopniakiem, aby kon
tynuowali marsz, jesteśmy bowiem pie-
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kielnie zmęczeni. Przed świtem dociera
my na Bielany i zostajemy rozlokowani 
w domach osiedla "Zdobycz Robotnicza". 
Z kilkoma ludźmi zajmuj ę szeregowy do
mek piętrowy. Około godziny 10.00 Niem
cy zaczynają atakować. Mamy przed sobą 
otwartąprzestrzeń. Nakazuję: strzelać cel
nie dopiero, gdy podejdą na około 30 
metrów, nie marnować amunicji! Natar
cie zostaje odparte. Po j akimś czasie po
jawiają się przed nami czołgi i otwierają 

ogień z dział. Pierwsze piętro mojego 
domku ulega zupełnemu zniszczeniu. 

Pamięta Pan kolejne dni powstańcze? 

Czwartego sierpnia j esteśmy znów na 
Żoliborzu, piątego obsadzamy odcinek 
północ, a mój pluton budynek straży po
żarnej i zakładów samochodowych Opla. 
Przed wylotem ulicy Krechowieckiej w głąb 
Słowackiego wybudowano trzymetrowej 
wysokości barykadę. W pułapkę tę od cza
su do czasu dostaje się niemiecki samo
chód. Wówczas nie pozwalamy mu się 
z niej wydostać. 

Szósty sierpnia to pierwsza niedziela 
w wolnym skrawku Polski, rozpoczęta 
uroczyście poranną Mszą świętą w ko
ściele przy Placu Wilsona. Modlimy się 
z bronią w ręku, zalewając się łzami szczę

ścia i wzruszenia. 
Po południu Niemcy otaczają od przo

du nasze pozycje, ustawiając działko na
przeciwko drzwi garażowych gmachu stra
ży pożarnej. Pada rozkaz: nie rozpaczy-



nać walki! Będziemy walić w nich, gdy 
zaczną. Garaże, w których stoją cztery 
strażackie wozy bojowe łączy z budyn
kiem głównym wąski korytarzyk. Otrzy
muję rozkaz zajęcia w nim pozycji. Niem
cy mogą wejść do obiektu tylko po moim 
trupie. Jestem oddalony od nieprzyjacie
la zaledwie o parę metrów. Szkopy stoją 
przy drzwiach garażowych, mówią przy
ciszonym głosem, ale wychwytuj ę każ

de ich słowo. Czas ciągnie się niemiło
siernie, obie ze stron oczekują na ruch 
przeciwnika. W pewnym momencie sły
szę w głębi garażu, za samochodami, że 
ktoś się porusza. Czekam z pistoletem 
maszynowym gotowym do strzału, a tu 
nic, znowu kompletna cisza. Po j akimś 

czasie wszystko się powtarza. Porucz
nik dwukrotnie zakradał się do mnie, aby 
skontrolować sytuację. Powiadomiłem go 
o tych hałasach, a on przypominał mi 
tylko: "po twoim trupie". Po paru go
dzinach pełnego napięcia Niemcy odje
chali, nie padł żaden strzał. Gdy później 
z przejęciem opowiadałem o tych wyda
rzeniach, strażacy śmiali się do rozpuku. 
Okazało się bowiem, iż emocjonujące chwi
le przeżyłem za sprawą uwiązanej w gara
żu, hałasującej od czasu do czasu kozy. 

Rana postrzałowa przerywa Pański 
udział w walkach. Kiedy to się stało? 

Siódmego sierpnia. Zaniesiono mnie 
do szpitala. Miałem postrzał w staw sko
kowy, w którym utkwił pocisk. Niezbęd-
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na okazała się operacja. Chirurg oznaj
mił mi, że ma niezwykle mało środków 
znieczulających i zapytał czy wytrzymam 
bez nich. Byłem twardy, zgodziłem się 
bez zmrużenia oka. Żartuj ąc dodałem
"tylko poproszę o dwie ładne sanitariu
szki". Ku memu zdziwieniu spełnił moje 
życzenie. Podczas zabiegu jedną trzyma
łem za udo, druga głaskała mnie po gło
wie. Przez całą operację nawet nie pisną
łem. W efekcie jedna z nich odwiedzała 
mnie kilka razy dziennie przez dłuższy 
czas mego pobytu w szpitalu. Kto wie, 
być może dałbym się jeszcze raz pokroić. 

12 sierpnia odczytano przed frontem 
kompanii rozkaz dowódcy 9. Kompanii, 
w którym zebrał Pan ogromne pochwały? 

Tak. Byłem szalenie dumny. Brzmiał 
on następująco: 

... St. strzelec Wilk uyróżnil się szczególnie pienJJSzego 
dnia JJJalk . Idąc na czele ubezyieczenia transportu bro
nz; StOC?Jf kilkuminutOIJJą potyczkę ogniOIJJą Z sześcioma 
lotnikami n [ie]p {riJjacie)la. Celnie i śmiało kładziot!Jm 
ogniem Pr?JC?Jnił się do uy cofania się reszty żołnier?J 
z dziesięcioma k [ara]b[inami], p aczkami z amunigą 
i granatami. Osłaniał ogniem ze SJJJego pm. tak śmiało, że 
jeden tylko z nas:;;ych żołniefiJ został ranny. Oglądałem 
JJJ 1 O minut po uyp adktt jego płaszcz: I?Jł JJJ trzech miej
scach podziuraJl!iony pociskami. Tego samego dnia po po
łudniu JJyróżnił się podczas Ji!alk na terenie IV: S. M. 
Atakt!}ąry patrol ulicą Płońską JJJ kiemnku Suzina sam 
jeden zmusił ogniem pm. do JJy cofania się na teren ProchoJJJ
ni. St. str:<:_elec Wilkjest JJJzorem żoltJier{fl mimo bardzo 
młodego JJJieku. 

/ -/ Szeliga 
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Proszę zwrócić uwagę, jak złudna jest 
pamięć ludzka. W treści zacytowanego 
rozkazu kompanijnego porucznik Szeli
ga, zamiast o czterech żandarmach, o któ
rych meldowałem mu zaraz po walce, 
pisze o sześciu lotnikach nieprzyjaciela. 
Prawdopodobnie zasypywany doniesie
niami pomylił wydarzenia. 

16 sierpnia zostałem awansowany do 
stopnia kaprala, a 28 tego miesiąca ko
ledzy przyszli pogratulować mi odzna
czenia Krzyżem Walecznych. 

Dodatek do rozka!?f' 28 l 44 

Na podstmvie pisma D01vódry grupy "Północ" z dnia 
26.08.44 zostały przez Pana Generała d01vódcę AK 
//)dniu 26. bm. zahJJierdzone następrgące JJJnioski od~a
czeniOJJJe: . . . Kf'?Jżem Walecz'!Ych po razpienVS?J ... st. 
strzelec Wilk z kompanii cfyJver!Jjnq. Szczególnie II:J'róż
nił się pienvszego dnia 1/Jalk, idąc na czele ube:q;ieczenia 
tJ·ansportu broni, stoc?Jł kilkuminutowąpotyczkę ogni01vą 
z patrolem n[ie]p[f'?Jjacie]la. SJNją postaJ/Ją ti!JJOż}ilvil 
II:J'Cofanie się kolegów JJJraz zprzeznaczoną bronią. Osła
niał ogniem SJJJego PM tak śmiało, że tylko jeden z nasrJch 
żołnief'?J został ran'!J. Tego samego dnia II:J'różmi siępod

czas JJJalk na terenie W S. M. Ataktjąry patrol uL Płoń
ską 1/J kierunku S tl~na sam jeden zmusił do /I:)'Cojania. 

l -l 2y JJJiciel 

Jak już nadmieniłem wspomnianym 
w rozkazie rannym był starszy strzelec 
"Bogdan", chociaż kule dosięgły go do
piero godzinę później , zaś wówczas, gdy 
osłaniałem transport broni nikt nie od
niósł ran. 

Po kilku tygodniach pobytu w szpita
lu chodziłem jeszcze o lasce. Zostałem 
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mianowany podoficerem broni kompa
nii, a ponadto stanowiłem-wraz ze zmie
niającymi się powstańcami dywersji bo
jowej - ochronę dowództwa Żoliborza 
ppłka "Żywiciela". 

W połowie września rozpoczęły się 
nocne zrzuty sowieckie. Broń przekazywa
no posiłkując się spadochronami, a amu
nicję i żywność bez nich. Naboje były 
niestety częściowo pogniecione i dlate
go trzeba było je segregować. W ostatniej 
dekadzie września brałem znów udział 
w walkach, a 22 zostałem po raz drugi 
odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Zaświadczenie Nr 54 

ZaśJJJiadcwm, że kpr. pchor. l.Pilk - Jan DomanieuJ
ski odznaczo'!Y został Kf'?Jżem Walecz'!Ych rozkazem 
Dry 8. D. P. z dnia 22.9.44. 

2ywiciel- Niedzielski ppłk. 

Dodawaliście sobie animuszu śpiewa
jąc piosenki harcerskie i żołnierskie? 

Przede wszystkim podczas walk śpie
waliśmy piosenkę "Żniwiarza" na melo
dię "Serca w plecaku" do słów podcho
rążego "Korwina": 

Na lVq}enk~posifi chłopry 
same co nqjt~ższe zucf?y 
Choć JJJqjemry fach im o bry 
Wrogó1v gniotą takjak mucf?y 

w bój ochoczo idą razem 
Choć tysiące ku!Jvciąż śmiga 



Gromkim Jviedzie ich rozkazem 
Kompanijrry Jvódz S ze liga 

Refren: 
Wqfrko dzielnie maszeruje 
Wrogó1v zmiata, wrogó1v sprząta 
Nikt ich nigcfy nie luztije 
To kompania jest dziewiąta 

Jasne oczy, śmiałe hvarze 
W ręku grana" plastik, lonty 
Zmiata 1JJróg, gcfy się pokaże 
Kompania numer dziewiąty 

Huk dział głuszy nieustannie 
Gcfy 1v przód mknie Armia KrajoJJJa 
Każcfy myśli o SJl)(!}ęjpannie 
Czy 1vierności mu dochowa 

Oto drżą be={}Vif,lędnie Jvszysry 
C1vaniak, czy ostatni frajer 
w:Jsory, czy bardzo nisry 
s zumskz~ s zymura czy s zqjer 

Refren. 

Palą się mury WarszaJry 
Walą ciężkie granatniki 
A o noJry laur słaJry 
Walczą dzielne żołnierzyki 

Czas nie płynie, ale leci 
Z wroga czyszczą u;szystkie kąty 
A w tym dziele Jvzorem ś1vieci 
Kompania numer dziewiąty 

Refren. 

Jak pisze we wspomnieniach "Goliat": 
Piosenka ta stała się późnię} rymnem kompa
nfjrrym i nie opuszczała nas nigcfy, śpiewana 
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zarówno przed akgą,po akgi,jak i na baryka
dach czy też w chwilach 1rypoczynku, a w dwa 
miesiące późnię} rozbrzmieJvała na stagach 
miast niemieckich z pociqgu wiozącego nas do 
obozu jeńców. (Umierqjąc tyjemy s. 130) 

Śpiewał Pan z innymi? 

Wiem, do czego Pan zmierza. Rzeczywi
ście pomimo talentów muzycznych mych 
przodków mnie nie udało się posiąść te
go uzdolnienia. "Goliat" ujął to krótko: 
Poza mną i" Wilkiem" 1v druzynie naszg znqj
dOJvały się wspaniałe głosy. (Umierając, zyjemy 
s. 129). Oczywiście, że śpiewałem . .. 

Dlaczego przyjął Pan Profesor pseudo-
. Wilk'' ' ' ' . . Władek Wiilk";> rum " , zas pozrueJ " - . 

Jako młody chłopak zawsze marzy
łem, aby mieć psa- owczarka niemieckie
go. Chodziłem na pokazy ich tresury dla 
celów wojskowych. Podobała mi się ich 
odwaga i inteligencja. Rasa ta przypomina 
wilka. Być może to nasunęło mi myśl przy
brania takiego pseudonimu. Gdy w 1943 r. 
przeszedłem do dywersji bojowej AK, mu
sieliśmy przyjąć dodatkowy pseudonim 
w postaci imienia. Wybrałem imię nada
ne mi przy bierzmowaniu - Władek. 

Zainspirowany wywiadem, jakiego u
dzielił Pan Profesor "Gazecie Wybor
czej" na kilka dni przed 65. rocznicą wy
buchu Powstania wraz z innym jego u
czestnikiem Andrzejem Baranowskim, 
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zadam pytanie, które postawiła wówczas 
dziennikarka "Gazety'': Czy według Pa
na decyzja o rozpoczęciu Powstania by
ła słuszna? Co sądzi Pan o tym z per
spektywy owych 65. lat? Czy podziela 
Pan opinię prof. Jana Ciechanowskiego, 
który twierdzi, że Powstanie było jedy
nie niepotrzebną klęską? 

Zupełnie nie podzielam zdania prof. 
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Ciechanowskiego. Był to szlachetny zryw 
młodzieńczego patriotyzmu, dzięki któ
remu świat mógł dostrzec, że Warszawa 
i Polska nadal trwają. Znacznie piękniej uza
sadnił to mój współtowarzysz broni, wie
lokrotnie przywoływany Julian Kulski "Go
liat", więc pozwolę sobie zacytować jego 
słowa: Zadne inne powstanie nie odcisnęło się 
na narod01vęj historii równie moCirym piętnem. 
W zbogaciło wiekmvą spuści~ę PoLrkzjahJ obroń
ry tvolnośct~ pozostawiło niezatarty ślad na 
charakterze narodouym) ale !ryło róumież tema
tem kryryki i interpretaryjnych spekulaqi. 
D la niektórych !ryła to polityczna i militarna 
porażka- któręj ifektem !ryło przede WS?JS
tkim zmiecenie zpowierzchni ziemi stoliry UJraz 
z armią podziemnCb armiCb któręj krqj despe
rach potrzebouJai do walkz. z sowieckim ifftperium 
zła. Walcząca młodzie;t chłopry i dziewczęta) 
któT?J oddali swqje tycie Zfl uJolnoś0 nie !ryli jed
nak ani polirykamt~ ani tvqjshJu!)'mi strategami. 
Byli po prostu nqjodważnięjs:rymi z odważ
f!YCh przeciwnikami bei.JV:zy,lędnf!h metocfycznęj 
ekstermiaqi PolakóuJ przedsięwzięto/. UJ celu 
zniszczenia narodu jahJ takiego. Podobnie jak ich 
bracia podczas p01vstań w d:{jeuJiętnasrym wieku 

- uybrali śmierć na polu chwaty. Domowęj ro
boty granatami atakowali po zęl?J uzbrqjone 
uyborouJe pancerne regimenty Hitlera) UJalc?Jii 
ze S~JJadronami bombOWCÓW i ciężką artylerią. 

Catym sercem i duszą u!ŻeT?Jii w słuszność spra
ny i UJ tOJ że Warto za nią umieraĆ. 

Płonęliśmy żądzą zemsty na Niemcach) żą
dzą odwetu za Pmviak) OśuJięcim) za kretv 
towaT?JS?J broni z podziemia i milionótv po
leg tych męczeńską śmierciCb za upokorzenia) 
obelgi i pońvorne zbrodnie. Byliśm.JI przekona
m~ że możemy tego dokonać tylko wielkim he
roiczf!Ym C?Jnem - 11Jalką zbrqjną. Chcieliśmy 

zdeptać tych) któr:ry deptali ludzkie pratva) 
i siłą odebrać to) co nam siłą zabrano. 

Do śmierci nie zapomnę słów niosąrych się 
przez WarsZfiwę: )}PouJstanie) pouJstanie)~ któ
re 2v ostatnich dniach lipca tak na ustach żoł
nieT?J podziemia) jak i tv sercach tJJs:rystkich 
mieszkańcÓUJ miasta rozbfysfy blaskiem nadziei. 

Historia douJiodła) nie zostauJiqjąc cienia 
wątplitJJości) że słuszność !ryła po naszęj -po
wstańców stronie) a sceptyczne słowa kryryki 
okaz a& się pomyłką. S olidarnoś0 która par
ła do obalenia sowieckiego imperium) !ryła od
UJażną konrynuagą pełnego determinaqi dąże
nia krqju do wolności . .. Jestem szczęśliU!J i wzru
szof!YJ że moi towar?Ysze broni mogą teraz spo
Ci)UJaĆ na cmentarzu wqjsk01rym na Powąz
kach tv WarszauJie - nie oddali tycia na próż
no) a ich ofiara nie została i nigcfy nie zostanie 
zapomniana przez ludzi kochqjąrych wolność. 
(Dziedzictwo ... , s. 565) 

Całym sercem podpisuję się pod sło
wami Juliana. 
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Fak!Jmi!e wniosk11 odiflaczeniOJJJego d01vódcy obiJJodu lolib01z "2ywiciela'~ poz. 17 "Wilk" 
- Jan Domaniewskz; 12.08. 1944. 
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Ce l nie 1 a mi alo k ła dzionym OllOiem przyo~ynil j&i ę do nycoro nla 

s J~ res~ ~Y Lołnlerzy z dzł cst cci o~ ~ b,po cz~ami z amun1 c14 1 
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ter en ie W.S.lt • .ALUkUj <I<'Y p u Lroi uli c q Plo rlsl<q \ł t i cru nlr u Suz ino 
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Faksymile rozkazu kompanfjnego d01/)ódcy kompanii "S zeligi'~ 12. 08. 1944. 
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Dodott~ do roakasu 28/44 

Ha podaławit piali Dowódor grupy •p6~noo" 1 dA1a 2&:;1flM 

aoatały prus Pas Genel'l!ła do\'IÓdoę .t.-rr. w dniu 26,ba,aa~w1ordso.ae nuł~ 
paJąot-wDioak1 odlnaostniawez~ •••••••• ~ Krzy~em Walecauyoh poras pierwa2 

-? ł .... ~. ~·;·Sł·,'ałrstlec Wilk 1 kcmp~n11 dyworsyjnoj~'Szo:aególnie wyiótnil 

11~ pionuego dnia ualki1dlie na oaole: ubezp1ec:aen1n tran&portu broni; 

ewo:ą~ t1lkllll1autową poqroakQ O!Piowq z pa trole1:1 upla·,suoją poata'IQ U* 

:UbU 1170llf:lnio aiq !::oleq6w 1łT.la 1 prae:aooe3 0llq broni~,Osła nia ł oelliP.I.'I 

neao psr•łlllc e1ało,~e tylko jodu 1 noszy ch żołn1ersy . zoata~ f3JIIIT"•łqo 

lłlllltgo dnia wyrótnU się podelila ·.mlk .no toren1e w .s·.M.ata lruj ąoy patrol 

lll10ll Płońslrą li triorunku Susina sum jeden zmusB do llycot&~ni<l. 

1-1 Żyo:~1c1el 

Faksymile dodatku do rozka~t 2 8 l 44 infomu!Jącego o ifii:Wierdzeniu przez don;ódcę AK 
26. 08. 1944 JJ)niosku o odifiaczenie st. st7zelca "Wilka"- Jana DomanieJ/)skiego KT?J
żem Walecznych. 



81 
~ 

PouJs/anie Warsza~vskie, II dmf()ma plutom/ 226 sfaiiOJJJiqca ochronę douJód'(jlva obuJodu 2oliborr, klęc-:o" U:7ifk" 
- Jan Domanie1vskz; 1vrzesie1l 1944. 
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"Wilk"- fan Domanieu;ski, kadr zpoprzedniego zcfjęcia. 
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Pfan 1vafk na Żolibo~1 111 Powstaniu Warszawskim {Iw podstawie książki autora D)'ing, U1'e Live, N01ry 
Jork, 1979), lvrzesień 1944; reprod11ktja z J Ku/ski, Dziedzict7/Jo Orla Białego, Warszau'a 2004, t·ozrlzial 
4. Powstanie Warszmvskie,fot. 10. 
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PoJJJstanie WarszaJJJskie, ) .J:7ilk" - Jan Doma
nieJJJski (z laskq) po u:yjściu ze sifJitala zpodcbo
rą:(ymi kompanii tjyJJJer!Jjno/, JJJfzesień 1944. 

Fak.rymile zaśllliadczenia o odznaczeniu kaprala podchorążego Jana DomanieJJJ
skiego- "Wilka" po raz dmgi Kr.vżem Waleczrrych, 22.09.1944. 
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Pmvstmiry warszawsry 1/J obozie P"'?!JściOII!Jflll/1 Pmszkmvie przed deportarjtt :(Jrfdlo: 1111/J/JJ. 
sppw1944.org. 

Droga do niewoli (Deporta~ja powstmicóu1 do obozó11111iemieckich), Warszau1a, paździemik 
1944; reprodukija z ]. KJdski, Dziedzictwo Orla Białego, f.l:7arszmva 2004, rozdział 4. 
Po111S/a11ie WarS!('f/IJJskie, fot. 13. 
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Obóz jeniecki 
Wyzwolenie i pobyt w Niemczech 

Krzysztof Nierzwicki: Jak trafił Pan 
do niewoli? 

Jan Domaniewski: 30 września na
stąpiła kapitulacja Żoliborza. Po zdaniu 
broni zostaliśmy przetransportowani do 
Pruszkowa. Stamtąd wywieziono nas za
mkniętymi wagonami towarowymi do 
Stalagu XI A Altengrabow koło Mag
deburga. Żołnierzy wysłano do fabryk 
zbrojeniowych. Oficerowie i podchorą
żowie zostali w obozie, ale umieszczo
no nas w karnej kompanii. 

Życie obozowe nie należało chyba do 
łatwych? 

Trzy razy dziennie miał miejsce apel 
na dworze, powiązany dodatkowo z moż
liwością korzystania z latryny. Dostawa
liśmy kromkę chleba dziennie, zaś na 
obiad zupę z brukwi. Prawdziwym ra
rytasem okazywał się złowiony kawałek 
owej brukwi lub ziemniaka. Byliśmy po
puchnięci z głodu. Każdy z nas otrzymy
wał raz w miesiącu specjalną naklejkę, 
którą mógł wysłać do domu. Upoważ
niała ona rodzinę do przysłania paczki, 
ale te zaczęły jednak przychodzić dopiero 

pod koniec listopada. Naklejki wysyłałem 
do Radomia, do wujostwa, prosząc o ce
bulę, czosnek, smalec, kaszę i papierosy 
machorkowe. Za te ostatnie kupowałem 
ciepłe kalesony i podkoszulki od sąsia
dujących z nami, pracujących poza obo
zem Rosjan. W grudniu przyszły pierw
sze paczki z Czerwonego Krzyża. Były 
tam między innymi papierosy amerykań
skie. Wychowany w harcerstwie, wolny 
od tytoniowego nałogu, mogłem doku
pić sobie od palaczy w zamian za trzy 
papierosy dzienną porcję chleba. 

Tuż przed świętami Bożego Narodze
nia Niemcy powiadomili mnie i kilku pod
chorążych, że zostaniemy wywiezieni na 
roboty do fabryki czołgów. Dosłownie 

tuż przed odjazdem zachorowałem na 
grypę i miałem wysoką, prawie 40-stop
niową temperaturę. Zamiast w fabryce, 
znalazłem się w obozowej izbie chorych. 
Po wyzdrowieniu dowiedziałem się, że 
z posiadanych przez Niemców moich do
kumentów nie wynikało, iż jestem pod
chorążym. Wówczas - chcąc im to udo
wodnić - z bólem serca oddałem moją 
legitymację AK, którą uprzednio ukry
łem w torbie po strażackiej masce gazo
wej, służącej mi jako chlebak. W skrytce 
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tej przeniosłem przez wszystkie rewizje 
moje fotografie z Powstania i opaskę. 

Również w warunkach obozowych 
podjął Pan działania konspiracyjne? 

Karna kompania, w której nas trzy
mano, zlokalizowana była w murowanych 
stajniach w trzech salach po stu kilkudzie
sięciu powstańców w każdej . Osadzono 
tam jeńców z Żoliborza i ze Śródmieścia . 
Późną jesienią zostałem włączony do taj 
nej organizacji, której członkowie utwo
rzyliby- w momencie kapitulacji Niem
ców- wojsko polskie. Ochotnicy składać 
się mieli przede wszystkim z byłych jeń
ców 1939 roku, powstańców warszaw
skich i Polaków cywilów wywiezionych 
do Niemiec, bądź więźniów obozów kon
centracyjnych. Zobligowano mnie do sfor
mowania batalionu w sile ok. 600 ludzi. 
W tym czasie zakładano, że alianci utwo
rzą front południowy i przez Włochy 
i Jugosławię wraz z nimi nacierać będzie 
II Polski Korpus generała Andersa. 

Niestety nawet w obozach jenieckich 
zdarzali się ludzie bez honoru i zdrajcy. 

Jednym z członków tej tajnej grupy był 
młody podporucznik pseudonim "Cie
lak", absolwent podchorążówki harcer
skiej "Agricola", z batalionu "Zośka", odz
naczony Krzyżem Virtuti Militari. Przy
łapano go na kradzieży kromki chleba 
i przez nasz jeniecki sąd wojskowy został 
zdegradowany do stopnia strzelca. 
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Na początku 1945 roku Niemcy po
wiadomili nas, że oficerowie będą prze
wiezieni do oflagu, zaś podchorążowie 
mogą dołączyć do nich lub zostać w sta
lagu. Ponieważ regularnie otrzymywałem 
na adres mojego obozu paczki żywnościo
we z kraju i Czerwonego Krzyża, podją
łem decyzję o pozostaniu w Altengrabow. 

W miejscu, w którym znaleźli się nasi 
oficerowie, zdegradowany "Cielak" zdra
dził tajną organizację i podał Niemcom 
nazwiska jej członków. Wszystkich ska
zano na śmierć. Na szczęście oprawcy 
nie zdążyli zrealizować zamierzenia, bo
wiem wcześniej obóz wyzwoliły wojska 
angielskie. Tym razem sąd wojskowy wy
mierzył zdrajcy karę śmierci, po czym 
wyrok wykonano. 

Pański stalag wyzwoliła armia sowiec
ka. Jednakże Pan nie doczekał tego wy
darzenia, ewakuując się wcześniej z jeń
cami francuskimi. Tamta decyzja mogła 
uratować Pańskie życie? 

Niewykluczone. Ale po kolei. Do koń
ca kwietnia 1945 roku wyzwolono już 
wszystkie obozy jenieckie. Nasz był os
tatnim, pozostającym w rękach niemiec
kich. Amerykanie doszli w tym czasie 
do rzeki Łaby i - zgodnie z umową ze 
Związkiem Sowieckim- nie przemiesz
czali się dalej. Rosjanie walczyli o Berlin 
i zbliżali się od wschodu. W ostatnich 
dniach niewoli w Altengrabow Niemcy 
dogadali się z jeńcami. Obok komendan-



ta niemieckiego stalagiem dowodził rów
noległy komendant-jeniec. Wartownicy by
li również zdublowani. Wespół z Niem
cem z bronią czuwał również nieuzbro
jony więzień. 

Trzeciego maja odprawiono mszę po
lową dla uczczenia naszego narodowego 
święta. Podczas uroczystości około go
dziny 11 pojawił się amerykański samo
chód terenowy z białą flagą, za nim zaś 
trzy ciężarówki. Wiwatując z radości, pod
biegliśmy do drutów. Amerykanie rzucali 
nam papierosy i gumę do żucia. Okazało 
się, że przyjechali ewakuować żołnierzy 
amerykańskich i angielskich. Zamierza
li pojawić się jeszcze raz o 14, aby zabrać 
Francuzów, Belgów i Holendrów. Pola
cy i Rosjanie winni byli zaczekać do dnia 
następnego, kiedy to obóz miał być wy
zwolony przez Sowietów. Tuż przed 14, 
gdy samochody zostały wypełnione, wyko
rzystując moją znajomość języka, ubła

gałem Francuzów, aby zabrali mnie i ko
legę . W ten sposób trafiłem do później
szej okupacyjnej strefy angielskiej, unika
jąc dzięki temu dostania się w łapy ludzi 
z NKWD i UB. 

Tak, jak Pan wspomniał żyję pewnie 
dzięki tamtemu wydarzeniu, a z pewno
ścią uniknąłem represji. Decyzję o ewa
kuacji wraz z jeńcami francuskimi podją
łem nie bezpodstawnie. Zdawałem sobie 
bowiem sprawę, jak wielkie niebezpie
czeństwo zagraża szczególnie członkom 
Kedywu. Podczas działań wojennych wy
ławiano ich i w wielu wypadkach ska-
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zywano na śmierć. W najlepszym razie 
otrzymywali wyroki wieloletniego więzie
nia lub wywożeni byli na Syberię. W ten 
sposób zginął mój dowódca plutonu. Ran
ny w Powstaniu, pozostał w kraju i za
strzelono go przed własnym domem. Za
stępcę dowódcy kompanii osadzono nato
miast na 1 O lat więzienia we Wronkach. 

Jak potoczyły się dalej Pańskie losy? 

Czwartego maja Stalag XI A został wy
zwolony przez Armię Czerwoną. Szczęś

liwie byłem już wówczas w Hanowerze. 
Trafiłem tam do polskiego obozu woj
skowego byłych jeńców, głównie z 1939 
roku. U formowano z nich pułk z trze
ma batalionami. Zostałem podoficerem 
płatnikiem i wydawałem również prze
pustki na trzy strefy okupacyjne: angiel
ską, francuską i amerykańską. Dodatko
wo jeździłem jako dowódca warty pilno
wać parku, w którym stały samochody 
angielskiej dywizji pancernej. 

Sytuacja była na tyle dobra, że zaczął 
Pan myśleć o kontynuacji nauki. Chyba nie 
łatwo było znaleźć polską szkołę w zni
szczonych Niemczech? 

Pragnąłem przede wszystkim zdać ma
turę. Jak wcześniej wspomniałem, moją 
edukację zakończyłem na poziomie czte
roletniego gimnazjum, czyli tzw. małej 
matury w okupowanej Warszawie. Nale
żało zatem znaleźć tu na obczyźnie pol-
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skie liceum. W tym celu udałem się w re
jon Emsland w północno-zachodnich 
Niemczech, do miasteczka zajętego przez 
Dywizję Pancerną gen. Maczka ("Macz
kowo"), ale niestety nie funkcjonowała 
tam wówczas interesująca mnie szkoła . 

Jesienią 1945 roku poprzez Folski Czer
wony Krzyż odnalazłem moją Basię -
ukochaną dziewczynę z Warszawy, któ
ra po wyzwoleniu przebywała w strefie 
amerykańskiej w polskim obozie cywil
nym koło Wurzburga. W malowniczo 
położonych, byłych koszarach niemiec
kiej dywizji pancernej powstało polskie 
miasteczko z teatrem i szkołą. Kiedy tra
fiłem na miejsce, okazało się, że i tu nie 
znajdę możliwości dalszej edukacji. Wo
bec tego, dowiedziawszy się o istnieniu 
koło Norymbergi w Langwasser polskie
go wojskowego liceum, pojechałem tam 
kontynuować naukę. Tymczasem Basia, 
nie czekając na mój powrót, wyszła za 
mąż za innego mężczyznę, z którym wy
jechała za ocean do USA. 

Ale i Pan stanął przed perspektywą 
emigracji do Stanów Zjednoczonych? 

Tuż przed maturą, nawiązałem kontakt 
poprzez Folski Czerwony Ki:zyż z mo
im Stryjem Wiesławem, będącym pod
czas wojny radcą w polskiej ambasadzie 
w Waszyngtonie. Ponieważ pracował wów
czas w USA zaproponował mi przyjazd 
do Ameryki i sfinansowanie tam studiów. 
Biorąc pod uwagę korzyści, jakie dawa-
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ła propozycja Stryja, postanowiłem sta
rać się o wyjazd za ocean. W związku 
z tym, krótko po zdaniu egzaminu dojrza
łości, byłem przesłuchiwany przez pra
cowników konsulatu amerykańskiego. O
czekując na wizę znalazłem zatrudnienie 
jako bibliotekarz w Polskim Gimnazjum 
i Liceum w Coburgu w Bawarii, gdzie fun
kcjonował spory obóz uchodźców. 

Czy to właśnie tam pojawiła się idea 
ponownej służby w harcerstwie? 

Nadarzyła się okazja ku temu, bowiem 
miejscowy ksiądz (prawdopodobnie Zbigniew 
Defimat ur. 1913 zm. 2003 dod. KN) roz
począł organizację Hufca Związku Har
cerstwa Polskiego. Zgłosiłem się do nie
go z propozycją jego współorganizowa
nia i stworzyłem nową drużynę składają
cą się z najstarszych chłopców. Podczas 
pracy z młodzieżą wykorzystywałem swo
je doświadczenie z harcerstwa przedwo
jennego i Szarych Szeregów. Uczestni
czyłem w spotkaniach z całym hufcem. 
Opowiadałem o udziale harcerzy w walce 
o niepodległą Polskę, szczególnie zaś o Po
wstaniu Warszawskim. Sam zdobyłem sto
pień ćwika i kilka sprawności harcerskich. 

Wpajałem młodym ludziom umiło
wanie Ojczyzny. W święto narodowe 
11 Listopada zorganizowaliśmy uroczy
stą defiladę harcerzy, którą prowadziłem 
przed trybunąhonorową i licznie nas okla
skującymi mieszkańcami. 
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Druga brama Stalagu XI A A ltengrabou;, :?fódlo: kocieiJliacyp~ dostęp z dnia 21.09.2009. 
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jeńry belgfjsry Stalagu XI A AltengraboJIJ pr.ryplocie granicząrym zpolskimi barakami, :{ród/o: IJJIIJ/IJ. 
forumeersteJvereldoorlog.n4 dostęp z dnia 27.09.2009. 
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Norymberga (Lrmgumser), 1946. Coburg, 1946. 
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Cob11rgy 11 listopada 1946 roktt, defilada hart:eri)l, prou1adzj Jan Domanie1vski 

Coburg, 11 listopada 1946 rokn, defilada harcerzy, trybuna honoro111a. 
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Coburg, hufiec harcer?JI polskich, przed frontem ks. ZbignienJ D elimat i zastępca komendanta hufca Jan Domaniei/J.rki, 
1946. 
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Powrót do kraju 
Studia i pierwsza praca w Elblągu 

Krzysztof Nierzwicki: W pewnym mo
mencie postanowił Pan powrócić do Oj
czyzny. Czy trudno przyszło podjąć tę de
cyzję? Perspektywa wyjazdu do Stanów Zje
dnoczonych musiała być chyba kusząca? 

Jan Domaniewski: Oj tak. Wybór był 
niełatwy. Jednocześnie docierały do nas 
sygnały o bardzo skomplikowanej sytuacji 
politycznej w kraju. Właściwie stało się 
to za sprawą Mamy. Po wyzwoleniu przy
j echała do Folski i zamieszkała w Gdań

sku u swego brata - oficera AK Henry
ka Bartmańskiego, ukrywającego się pod 
zmienionym nazwiskiem. W kwietniu 1947 
roku przysłała list, informujący mnie, że 
w lutym ogłoszono w kraju amnestię, 
w ślad za czym decyzję o ujawnieniu pod
jął mój wuj. Po nieprzespanej nocy, wypi
ciu wielu kaw i przemyśleniu sprawy, po
stanowiłem wracać. Miałem świadomość, 

że rezygnuję z łatwiejszego życia i dobro
bytu, czekającego zapewne na mnie w A
meryce. Czułem się jednak potrzebny w oj
czyźnie, za którąprzecież walczyłem w Po
wstaniu Warszawskim i którą winienem 
był odbudowywać ze zniszczeń wojen
nych. To dla niej pragnąłem pracować, 

poświęcać się . Nie zawiadamiając Stry
ja i nie uprzedzając Mamy, przybyłem do 
kraju. Przekraczając granicę ujawniłem 
się na mocy amnestii, podając wszystkie 
szczegóły w obszernej ankiecie. 

Skierował Pan swe kroki do ukocha
nej Warszawy? 

Nie. Było to niemożliwe, bowiem -
jak wspomniałem - nasz dom w War
szawie został spalony. Udałem się do 
Gdańska, gdzie zamieszkałem z Mamą u 
jej brata. 

Rozmyślał Pan zapewne nad wyborem 
kierunku studiów. Czy zdany w Niem
czech egzamin dojrzałości uznawany był 
w komunistycznej Polsce? 

Tak. Ponieważ wielu osobom zależało 
na uznaniu matury zarówno na Zacho
dzie, jak i w Polsce, podczas egzaminów 
obecni byli przedstawiciele obu rządów: 
londyńskiego i warszawskiego. 

Gdańsk obfitował zapewne w różnora
kie możliwości podjęcia dalszej edukacji? 
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Owszem. Nie miałem jednak do końca 
sprecyzowanych poglądów odnośnie mo
jej zawodowej przyszłości. Brałem pod 
uwagę studia politechniczne, co stano
wiłoby kontynuację tradycji rodzinnych. 
Przeważała jednak myśl o medycynie, do 
czego namawiał mnie jeszcze w Niem
czech mój przyjaciel z wojskowego liceum. 
Fostanowiłem sprawdzić się . Udałem się 

zatem do dziekana Wydziału Lekarskie
go Akademii Medycznej, znanego chirur
ga wileńskiego prof. Kornela Michejdy, 
prosząc o umożliwienie odbycia praktyki 
w szpitalu. Byłem przekonany, że pomo
że mi ona rozwiać wszelkie w tej kwestii 
wątpliwości. Dziekan był zachwycony ta
kim podejściem do wyboru zawodu i chę
cią sprawdzenia ewentualnego powoła

nia. Poprosiłem o praktykę na oddziale 
chirurgii. W moim mniemaniu miejsce 
to doskonale nadawało się do zweryfiko
wania zawodowych predyspozycji. 

Trafiłem na wspaniałą oddziałową, od 
której nauczyłem się wielu podstawowych 
zabiegów pielęgniarskich, takich jak opa
trywanie ran czy wykonywanie zastrzy
ków. Była na tyle odważna, że pozwala
ła również na sobie ćwiczyć wkłuwanie 
się w żyły. Po paru dniach poszedłem na 
pierwszą operację . Chodziło o usunięcie 
szpecącej, oparzeniowej blizny na ramie
niu u kilkuletniej dziewczynki. Kazano 
mi trzymać zasłonę między polem ope
racyjnym, a główką dziecka. Na maskę 
przykrywającą twarz dziewczynki siostra 
zakonna sączyła kropla po kropli eter. 
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Zrobiło mi się słabo i ciemno w oczach 
-musiałem wyjść z sali operacyjnej . By
łem bliski upadku. 

Wystraszył się Pan i chciał zrezygno
wać z medycyny? 

Zdecydowanie tak. Swoją decyzję zako
munikowałem na oddziale, jednak siostra 
oddziałowa i ordynator przekonali mnie, 
że jestem bardzo dobrym kandydatem na 
lekarza. Dokończyłem zatem miesięczny 
staż, będąc w tym czasie świadkiem wie
lu operacji. Następnie zdałem egzaminy 
wstępne i zostałem przyjęty na studia. Po 
pierwszym roku nauki przepracowałem 
całe wakacje w wojewódzkim ośrodku 
leczenia kiły, gdzie doszedłem do nieby
wałej wprawy w pobieraniu krwi. Przez 
pozostałe cztery lata studiów pracowa
łem jako student-wolontariusz w Klinice 
Chorób Wewnętrznych u znakomitego 
internisty. W wakacje i dni wolne od zajęć 
chodziłem często do Zakładu Patomor
fologii. Chciałem w ten sposób pogłębić 
swą wiedzę medyczną, czemu służyło 
uczestnictwo w sekcjach zwłok. 

Po czwartym roku nauki, jako miejsce 
praktyki wakacyjnej wybrałem Szpital Wo
jewódzki w Koszalinie. Zakładałem, że 
uzyskam tam pozwolenie na odbieranie 
porodów i asystowanie do operacji. Pe
łen entuzjazmu zjawiałem się u dyrektora 
szpitala. Uradowany oświadczył: "Spadł 
mi Pan z Nieba". W jego planach było 
bowiem zamknięcie na miesiąc oddzia-



łów chirurgicznego i położniczego, zaś 
chorób wewnętrznych i zakaźny miały 
pozostać bez lekarza internisty. Zdecy
dowano, że oba poprowadzę sam. Do po
mocy miano przydzielić mi dwie studen
tki, które - jak się szybko okazało - nie 
miały żadnego doświadczenia, popołud

niami zaś mogłem liczyć na obecność 
wojskowego patomorfologa. Był to mło

dziutki lekarz z Krakowa, który- jak mi 
zakomunikował- nie zna się na medycy
nie klinicznej. Uzgodniłem z nim, że sam 
będę prowadził chorych, tymczasem on 
podczas obchodów lekarskich ograniczy 
się do zlecania dożylnie glukozy z wita
miną C u co czwartego pacjenta. Oficjal
nie miał bowiem firmować moją działal
ność leczniczą. Oddziały zapełnione były 

wówczas chorymi, ale przez miesiąc mojej 
pracy nie odnotowaliśmy żadnego zgonu. 

Był Pan pilnym studentem? 

Przez całe studia uczyłem się syste
matycznie, uznając poszczególne przed
mioty wchodzące w program nauczania 
za równie ważne. Uczęszczałem na wszyst
kie ćwiczenia i część wykładów. Poza 
tym wprowadziłem rygor codziennej lek
tury 50 stron z podręczników, skryptów 
bądź notatek, podkreślając jednocześnie 
to, co uznawałem za istotne. Przed sesją 
powtarzałem wyłącznie uprzednio za
znaczone fragmenty. W ciągu całych stu
diów lwią część kolokwiów i egzaminów 
zdawałem w pierwszych terminach, bądź 
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przedterminach, o ile było to możliwe. 
Oblałem tylko raz, kiedy adiunkt nie po
zwolił mi odpowiadać wspólnie z kole
żanką, z którą się uczyłem. Wyprowadził 

mnie tym z równowagi. 
Dyplom uzyskałem już w miesiąc po 

absolutorium, co zapewniło mi ogrom
ne możliwości wyboru miejsca zatrud
nienia na terenie całego kraju. W owych 
trudnych czasach podlegało się bowiem 
nakazowi pracy, skutkiem czego zacho
dziło ryzyko skierowania do miejscowo
ści położonej daleko od cywilizacji. Nie 
mogłem natomiast podjąć pracy w klini
ce akademickiej, w której praktykowałem 
w czasie studiów, pomimo iż profesor 
chciał zatrzymać mnie na asystenturze. 
Przeszkodą była moja przeszłość poli
tyczna i przynależność do Armii Krajo
wej, jak również udział w Powstaniu War
szawskim. Muszę przypomnieć, że był to 
rok 19 52 - szczytowy okres stalinizmu, 
a takich jak ja określano wówczas "zaplu
tymi karłami reakcji". 

Pamięta Pan Profesor swoich nauczy
cieli, mistrzów. Kogo cenił Pan w szcze
gólności? 

Niewątpliwie szczególnym szacunkiem 
darzyłem profesora anatomii patologi
cznej Wilhelma Czarneckiego. Podziwia
łem Jego olbrzymią wiedzę, a także wy
jątkowy dar w przekazywaniu jej mło
dzieży. Był On największym autorytetem 
moralnym w uczelni. Szerzej na ten te-
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mat - j eśli Pan pozwoli - chciałbym po
wiedzieć w osobnym miejscu. 

Wprawdzie niemożliwym było pozo
stanie w gdańskiej klinice akademickiej, 
ale nadarzyła się wówczas możliwość pod
jęcia pracy w niedalekim Elbh\gu? 

Miałem szczęście. Napotkałem wów
czas na swej drodze adiunkta z klini
ki, który obejmował ordynaturę oddzia
łu wewnętrznego w dużym szpitalu w El
blągu . To właśnie on zaproponował mi 
pracę w tej lecznicy. 

Z chęcią przystałem na tę propozy
cję, dlatego podjąłem starania w komi
sji przydziałów pracy, aby zablokować tam 
dla siebie miejsce, bowiem pozostał prze
de mnąjeszcze jeden egzamin na uczelni. 
Udało się. Pracę miałem podjąć od 1 wrze
śnia 1952 roku. W sierpniu wojewódzki 
wydział zdrowia zażądał ode mnie, abym 
poza posadą lekarza chorób wewnętrz
nych zgodził się również zatrudnić jako 
anatomo-patolog, przeszkolony jedno
cześnie w medycynie sądowej . Byłem prze
rażony i wściekły. Poszedłem do mego pro
fesora - specjalisty wojewódzkiego i kie
rownika kliniki chorób wewnętrznych. Bła
gałem, żeby wyciągnął mnie z opresji. 
Tymczasem ten zrugał mnie, wyrzucaj ąc, 

że nie chcę skorzystać z okazji, aby połą

czyć specjalizację internistyczną z pato
logią, co w perspektywie mogło uczynić 
ze mnie świetnego specjalistę . Szukałem 

jeszcze wybawienia u dwóch adiunktów 

~ 

kliniki, ale i oni byli podobnego zdania. 
Fojechalem zatem na szkolenie do war
szawskiej Akademii Medycznej. Odbyłem 
tam dwuipółmiesięczny kurs z anatomii 
patologicznej oraz równie długi z medy
cyny sądowej. Po powrocie rozpocząłem 
pracę na oddziale internistycznym, jed
nocześnie obejmując stanowisko kierow
nika pracowni anatomii patologicznej. 
Rok później przeszedłem kolejne szko
lenie w Warszawie, a następnie w każdą 
środę zjawiałem się w Zakładzie w Gda
ńsku, gdzie rozpocząłem specjalizacj ę . U
kończyłem równocześnie kurs z patolo
gii nowotworów w Instytucie Onkologii 
w Warszawie i wiosną 19 58 roku uzyska
łem II stopień specjalizacji. 

Można zatem przyjąć, że wybór spe
cjalizacji i Pańska późniejsza aktywność 
zawodowa i naukowa w dziedzinie pato
morfologii była po części dziełem przy
padku, nie chcę powiedzieć przymusu? 

Niewątpliwie tak. 

Jak wyglądały pierwsze miesiące pracy? 

Na oddziale wewnętrznym prowadzi
łem 22. chorych, zaś ordynator odbywał 
u mnie obchód co drugi dzień. Czas po
kazał, jak bardzo sprawdziły się słowa 
mojego profesora. Miałem największą 
łatwość stawiania właściwych rozpoznań 
ze wszystkich lekarzy pracujących na od
dziale. Byłem już bardzo blisko uzyska-
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nia specjalizacji II stopnia z chorób we
wnętrznych . Posiadłem spore doświad
czenie medyczne, pracując jako lekarz 
ogólny, zabezpieczający pacjentów od
działu pediatrycznego, chorób zakaźnych 
i interny w 600-łóżkowym szpitalu, gdzie 
drugim dyżurnym był chirurg obsługu
jący 130. chorych oddziału zabiegowe
go. Przez parę lat dyżurowałem ponadto 
w szpitalu przeciwgruźliczym. Przez os
tatnie dwa lata pobytu w tym wojewódz
twie prowadziłem dwa prywatne gabine
ty internistyczne w Elblągu i na wsi 25 
kilometrów od miasta. 

Jako patolog obsługiwałem Szpital Miej
ski i Wojewódzki Szpital Przeciwgruźliczy 
w Elblągu oraz placówki powiatowe w Mal
borku, Kwidzynie i Nowym Dworze Gdań

skim. Stałem się również biegłym sądowym 
w pięciu powiatach województwa gdań

skiego na prawym brzegu Wisły. 
Trzeba pamiętać, że lata 50. nie ob

fitowały w dostateczną liczbę medyków. 
W Polsce pracowało wówczas zaledwie 
7 tysięcy lekarzy, kiedy tymczasem przed 
wojną było ich aż 12 tysięcy. Gdy jestem 
dziś pytany, w jaki sposób udało mi się 
pogodzić tyle obowiązków, skoro doba 
jest tak krótka; odpowiadam, że "praco
wałem po 26 godzin dziennie, wstaj ąc 

dwie godziny wcześniej". 
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W pewnym momencie zdecydował Pan 
Profesor o wyjeździe z Elbląga. Co stało 
u podstaw takiego postanowienia? 

Rzeczywiście podjąłem taki krok, cho
ciaż jego powody tak naprawdę nie zale
żały ode mnie. Ale po kolei. Po siedmiu 
latach harówki zacząłem szukać pracy w 
Polsce centralnej, tłumacząc to depresją 
na Żuławach, wilgotnym klimatem, bó
lami stawów. Taki powód stał się zresztą 
oficjalną przyczyną mego wyjazdu z El
bląga . Środowisko lekarskie było zaszo
kowane, mieszkałem przecież w pięknej 
willi z dużym ogrodem i do tego zamie
rzałem zakupić domek letniskowy w Kry
nicy Morskiej. W szpitalu rozpoczynano 
budowę zakładu patomorfologii - we
dług moich planów i marzeń - z dużą 
salą wykładową i biblioteką. Chciałem 

tutaj stworzyć szpitalne centrum nauko
wo-szkoleniowe. W rzeczywistości byłem 
szantażowany przez służbę bezpieczeń
stwa, po tym jak odmówiłem z nimi współ
pracy. W 1958 roku ukazał się nawet ar
tykuł w prasie, sugerujący moje kontakty 
z wywiadem niemieckim. Wszystko to 
było oczywiście nieprawdą, ale chciano 
mnie w ten sposób zastraszyć ewentual
nym aresztowaniem. 
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Gdmisk, Akademia Mecfyc~1a, gmpa stHdentÓI/J uJ przet71Jie Ćlviczeti z ch01·ób umvnętrz
nych, (tt góry) klęczy pienvszy od le!IJ~j Jan Domaniel/JS/ez; (u dołu) góri!J rząd, drHgi od 

pral/JI!}. - Jan DomanŻel/JSki; rząd pie17/JSi)' - dmga od pral/Jo/ Joanna MuszkollJSka, od 
1976 r. profesor mecfyryny, 1v 1988 r. lekarzLecha Watm. 
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Gda~isk, prof. Kornel Michqda- Dziekan U'(ydzialu Lekarskiego Akademii Mecfyc'(!lq 
JJJ Gdań.rktt 1vśród paqentek JJJ klinice Akademii 1ve Wrzeszczu, 1946-1948 (źródło: 

PAP/ Bogusla/JJ Lam bach). 

AKADEMIA MEDYCZNA 

•••• •w '"'1( • ~·~~~·· w,..- ~~6yonJ .,.,,.,"' . ~ '""" 

L. fJrr,~. . , ""'~~ .. 1. ?. ''.!.- • 
. Jt.t- t n 

DYPLOM LEKAR ZA 

Obywołel(ko)D~If,t; r 
urodxony(a) w " ~a-rs.r~,.6c.: 1'f"~:-- <1'.9.t8,. 

po od byciu 1łudiów leitonkich w latock 

od '· /90,_ do ' · •/.13), 
i pomyłlnym zlotenlu przepisonych egzaminów olrzy · 
mol(o) alapień lekarza , stanowlqcy dowód ultołu:::zenio 
akademickich studiów lekarskich i uprowniojqcy do ubie-
gania się o stoplen doltłoraki oraz o prawo wykonywa• 
nla praktyki lekaraklei w my" przepisów prawnych, 
obowiqzujqcy~h w Rzecz.ypołpolite! Polakiej . 

\'l- tvlfO;-C' 

~/; · ,,. 
~! 

, </d. ni. -f9S"),e 
l•l•c:ow.:k"l l dala 

Fak.rymile cfyplomu lekarza 11!Jidanego przez Akademię Mecfyq!'ą JJJ Gdańsku, 19 52. 
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Elbfqg, podczas obchod11 111 Szyitalu Mif!fskim, 1953/1954. 
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WarszaiJia, z czasó1v prary 1v Efblqgu, z]agusią Zbijewską, lata pięćdziesiąte )(X JJJ. 



Pl' oz;yd1um Woj. Ra dy Naro !l o'" Cj 

w G d a 1\ " k u 
Wydział Zdrowia 

Nr 696 

Zaświad<;>z~nie 
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Gd01 ńsk, dnia 31 st~•\)znia 195'8 l', 

Stwierdza si~, 1.e Ob, lek. m"!l . Jan Domanieuski ur. i8.IV,i928 r, 

ey.n Jerzego zamieazltały " Elblągu został uznany za specjalistę 

D r u g i c g o stopnia u zakresie Anatomii Patologicznej 

w trybie § 2 zarząd z anici Ministra Zdroa ia z Gnia i5 lip<)a i963 r. 

1ł sprar;ie zasad i trybu uznauonio lelcorzy za specjalistóu /Monitor 

Polski Nr A-7o, poz. 852 i z 1954 r. Nr A-14, poz. 3o4/ i uzys~ał 

tytuł Leka,rza-SJ>ecja11aty Ano tomo-Pa tologa. 

pieczątka okrągła 

z godłem 
Prezydium Wojenódz!cioj 

Jlady Nólrodonej 

w Gdańsku 

pieczątka podłu&na 

KierolUlik Wydz ia lu Zdrouia 

Woldemar - Chudo\l icz 

lek, rńed~ 

/podpis nicczytelny/ 

Fak.rymife kopii dokumentu stwierdzqjącego ti!{!Janie Jana DomanieJ//skiego za specjalistę II stopnia uJ dzie
dzinie A natomii Patologiczfllj, 19 58. 
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W grodzie nad Brdą 
Na drodze ku powołaniu 
Akademii Medycznej 

Krzysztof Nierzwicki: To wówczas tra

fił Pan Profesor do Bydgoszczy? 

Jan Domaniewski: Tak. Była jesień 19 58 
roku. Los uśmiechnął się do mnie, albo
wiem w tym właśnie czasie ogłoszono kon
kurs na kierownika zakładu patomorfo
logii w Szpitalu Wojewódzkim, obecnie 
Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jura
sza w Bydgoszczy. Wygrałem rywaliza
cję pokonując adiunkta z Krakowa. U
zgodniłem z dyrektorem szpitala, że po 
odbyciu kolejnego już szkolenia w Cen
trum Onkologii w Warszawie z dniem 
1 kwietnia 1959 roku, i nie był to żart na pri
ma aprilis, obejmę kierownictwo placówki. 

Czy problemy ze służbą bezpieczeń
stwa skończyły się wraz z przeprowadz
ką do Bydgoszczy? 

Tak, definitywnie. W nowym miejscu nie 
czyniono mi już nigdy takich propozycji. 

Jak zastał Pan Profesor swoje nowe 
miejsce pracy? 

Muszę powiedzieć, że byłem ogromnie 
rozczarowany. Podstawowy mankament 
stanowiła fatalna lokalizacja zakładu, miesz
czącego się w piwnicach szpitalnych. Biorąc 
pod uwagę wyjątkowo dogodne warun
ki w lecznicy elbląskiej rzeczywiście po
czątkowo żałowałem przeniesienia. 

Po kilku latach wydawało się, że sytu
acja zmieni się na korzyść. 

Istotnie na początku lat 60. pojawiła 
się pewna nadzieja na wybudowanie no
wej siedziby dla zakładu patomorfologii. 
Wówczas to przewodniczący Wojewódz
kiej Rady Narodowej w przemówieniu no
worocznym powiadomił o decyzji utwo
rzenia w Bydgoszczy akademii medycz
nej. Oczywistym było, że dla potrzeb dy
daktyczno-naukowych musiałby być wy
budowany wówczas odpowiedni zakład. 

Poczułem ogromnąradość na wieść opla
nowanym powstaniu akademii. Mimo, iż 
nie miałem wówczas nawet doktoratu, 
snułem pełne perspektyw wizje przyszło
ści. Prowadziłem rozmowy ze znajomy-
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mi gdańskimi docentami histologii i pato
morfologii, którzy deklarowali chęć przej
ścia do Bydgoszczy. Niestety w Warsza
wie w 1963 roku zapadła decyzja, że szko
ła ta w naszym mieście jednak nie powsta
nie. Powołano komisję rektorów, którzy 
orzekli, że w Bydgoszczy są wprawdzie 
odpowiednie warunki lokalowe dla stwo
rzenia samodzielnej jednostki, ale brak tu
taj kadry profesorskiej. Nasze lokalne wła
dze przekonały się wówczas, że nie warto 
od razu wysuwać koncepcji budowania 
odrębnej uczelni, a zrealizować to przed
sięwzięcie małymi krokami. 

Już wtedy pociągała Pana dydaktyka 
i pragnienie dzielenia się swoją wiedzą? 

Chyba tak. Na początku pobytu w Byd
goszczy związałem się ze Studium Do
skonalenia Lekarzy (obecnym Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplomowe
go) w Warszawie, którego ośrodek szko
leniowy istniał w naszym mieście od 1951 
roku. W latach 60. prowadziłem tutaj na 
kursach podstawowych kształcenie z pa
tomorfologii dla lekarzy z różnych woje
wództw. Przynosiło mi to rzeczywiście 
wielką satysfakcję. 

Bardzo szybko zrealizował Pan plany 
swego awansu naukowego ... 

Działałem wówczas bardzo intensyw
nie. Po pięciu latach pracy w Bydgoszczy, 
doktoryzowałem się na mojej macierzy-

~ 

stej uczelni w Gdańsku w 1964 roku. Pięć 
lat później (w 1969 roku) miałem już 
stopień doktora habilitowanego, który 
uzyskałem w Studium Doskonalenia Le
karzy w Warszawie. 

Wkrótce po obronie pracy doktorskiej 
zostałem specjalistą wojewódzkim. Głów
nym moim zadaniem było doprowadze
nie do upowszechnienia diagnostyki sek
cyjnej w szpitalach terenowych. We wszyst
kich zorganizowano prosektoria, które 
obsadziłem miejscowymi lekarzami inter
ny, bądź chorób zakaźnych, którzy spe
cjalizowali się u mnie w zakładzie na I sto
pień lub moimi asystentami dojeżdża
jącymi na telefon. W województwie byd
goskim wykonywano wówczas dziewięć
dziesiąt kilka procent sekcji i zajmowali
śmy pierwsze miejsce w kraju. 

Po uzyskaniu stopnia doktora habili
towanego proponowano mi pracę w sto
licy - kierownictwo Zakładu Patomorfo
logii w szpitalu MSW oraz etat docenta 
w Centrum Kształcenia Podyplomowego. 
Obiecywano mieszkanie, kuszono nawet 
działką nad Zalewem Zegrzyńskim. Na 
niewiele się to zdało, bowiem właśnie u
kończyłem budowę domku w Wielonku 
nad bliskim Bydgoszczy, ukochanym prze
ze mnie, malowniczym Zalewem Koro
nowskim. Odrzuciłem zatem warszaw
skie propozycje, które ponowiono jesz
cze po roku. Pragnąłem nadal pracować 
w Bydgoszczy, zwłaszcza że pojawiły się 
tutaj nowe perspektywy i możliwości. 

L 
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Zespół Nauczania 
Klinicznego 

Mówiąc o nowych możliwościach, my
śli Pan Profesor o poczynionych pierw
szych krokach na drodze ku zbudowaniu 
w Bydgoszczy upragnionej samodzielnej 
uczelni medycznej? 

W latach sześćdziesiątych pięciu lekarzy 
bydgoskich i jeden farmaceuta uzyskało 
stopień doktora habilitowanego, a oko
ło 25. doktoryzowało się. Powstała więc 
kadra, która mogłaby stać się zalążkiem 
przyszłej uczelni medycznej. W lutym 
1970 roku władze wojewódzkie zawarły 
porozumienie z rektorem gdańskiej Aka
demii Medycznej prof. Marianem Gór
skim o utworzeniu w Bydgoszczy zespo
łu nauczania klinicznego na bazie Szpitala 
im. dra A. Jurasza. W s pólnie z ówczesnym 
dyrektorem Wydziału Zdrowia WRN dr. 
Jerzym Wojciechowskim zostaliśmy peł
nomocnikami do spraw organizacji tego 
zespołu. Opracowałem program kształ
cenia. Studenci V roku Wydziału Lekar
skiego AMG mieli przyjeżdżać do Byd
goszczy na miesięczne, rotacyjne szkole
nie kliniczne. Chciałem ponadto na wzór 
amerykański urządzać codzienne popołu

dniowe konferencje kliniczno-patomor
fologiczne, na których omawiano by przy
padki zgonów pacjentów. Klinicysta przed
stawiałby rozpoznanie i przebieg lecze
nia, natomiast patomorfolog omawiałby 
zmiany, jakie znalazł na stole sekcyjnym. 

Taka konfrontacja i po niej dyskusja była
by doskonałą szkołą myślenia lekarskiego. 

W rezultacie to jednak nie Pan Pro
fesor został szefem Zespołu Nauczania 
Klinicznego? Wie Pan, co stanęło wów
czas na przeszkodzie? 

Trudno powiedzieć. Rektor Górski nie 
był zachwycony moim pomysłem dyda
ktycznym zaczerpniętym z praktyki ame
rykańskiej. Mimo wszystko przez półto
ra roku prowadziliśmy przygotowania. 
Wówczas z rocznego pobytu w Maroku 
powrócił docent Bogdan Romański i to 
jemu zaproponowano kierowanie zespo
łem. W październilm rozpoczęto naucza
nie, ale mnie nie włączono do zajęć . 

Otrzymał Pan Profesor wówczas inną 
propozycję. 

W zaistniałej sytuacji, w lipcu 1972 
roku prof. Edward Rużyłło, ówczesny dy
rektor Centrum Medycznego Kształce
nia Podyplomowego w Warszawie zapro
ponował mi kierownictwo tworzonego 
właśnie w Bydgoszczy Studium Farma
ceutycznego. Nie byłem wprawdzie far
maceutą, dyrektor chciał jednak wykorzys
tać moje doświadczenia organizacyjne. 
Miałem stworzyć zakład patologii do
świadczalnej farmacji. 

Wiemy, że tak się jednak nie stało. 
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Kiedy władze bydgoskie dowiedziały 
się o tej propozycji, wezwano mnie na 
rozmowę i zakomunikowano, że medy
cyna jest ważniejsza dla regionu niż far
macja i polecono odrzucić warszawską 
ofertę. Powiedziano mi, że otrzymam 
etat docenta w Gdańsku i zostanę włączo
ny do zespołu nauczania klinicznego, ja
ko kierownik zakładu patomorfologii. Tak 
też się stało. 

Filia Akademii Medycznej 
w Gdańsku 

Od tego momentu pozostał zaledwie 
krok od utworzenia w Bydgoszczy filii 
Gdańskiej Akademii Medycznej. Wydaje 
się, że były to niezwykle pracowite lata 
w Pańskim zawodowym życiu naznaczone 
sporym obciążeniem dydaktycznym, nie
ustannymi podróżami do Gdańska, a po
nadto odpowiedzialnymi funkcjami w u
czelni i Szpitalu im. dra A. Jurasza. 

Rzeczywiście okres ten był bez reszty 
wypełniony pracą. Rzuciłem się wówczas 
w wir obowiązków. W 1973 roku zostałem 
docentem i rozpocząłem zajęcia dydak
tyczne z patomorfologii dla studentów 
w Bydgoszczy, raz w tygodniu natomiast 
prowadziłem wykłady w Gdańsku. Po
nadto zostałem pełnomocnikiem rekto
ra ds. kształcenia podyplomowego na wo
jewództwo bydgoskie. W Szpitalu im. dra 
A. Jurasza objąłem funkcję zastępcy dy
rektora ds. naukowo-dydaktycznych, bę-

1{ 

cląc odpowiedzialnym za jego rozbudowę i 
modernizację. Jednocześnie ramię w ra
mię z prof. Bogdanem Romańskim sta
raliśmy się rozszerzać nauczanie w Byd
goszczy. Skutkiem naszych zabiegów od 
roku akademickiego 1973/197 4 studen
ci nie byli już przysyłani rotacyjnie na 
zajęcia do Bydgoszczy, a grupa V roku 
odbywała je na miejscu ze wszystkich przed
miotów. Później rozszerzono to na rok VI. 

Wreszcie wydarzyła się rzecz najważ
niejsza. W ostatnich dniach 1974 roku za
padła decyzja rektora i władz wojewódz
kich o utworzeniu w Bydgoszczy filii gdań
skiej Akademii Medycznej i rozszerzenia 
nauczania stacjonarnego również na rok 
IV studiów. 

Myślałem wówczas o budowie nowego 
zakładu patomorfologii i miałem w związ
ku z tym przygotowaną pełną dokumen
tację takiego przedsięwzięcia. Tymczasem 
miejscowi przeciwnicy zablokowali roz
poczęcie inwestycji. Pojawiła się wów
czas propozycja objęcia kierownictwa za
kładu patomorfologii w Gdańsku, w ma
cierzystej uczelni. Rozgoryczony nieprzy
jazną atmosferą, zdecydowałem się ją przy
jąć. Byłem do tego stopnia zdetermino
wany, że nawet kupiłem działkę na Pojezie
rzu Kaszubskim, zaś w Gdańsku-Wrzesz
czu upatrzyłem sobie piękne mieszkanie. 

Jednak pozostał Pan w Bydgoszczy? 

Kiedy władze bydgoskie dowiedziały 
się o moich planach, zawarły ze mną u-
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kład - ja zostanę w Bydgoszczy, w za
mian za co niezwłocznie rozpocznie się 
budowa zakładu. 

Czy władze wojewódzkie dotrzymały 
obiecanego słowa? 

Tak. Zgodnie z umową 1 września te
go roku przystąpiono do budowy zakła
du patomorfologii, wyburzając wcześniej 
przedwojenny magazyn stojący w tym 
miejscu. W lipcu 1976 roku teren prac 
wizytował szef resortu zdrowia prof Ma
rian Śliwiński w towarzystwie władz wo
jewódzkich. Stał wówczas jedynie szkie
let dwupiętrowego budynku. Minister za
pytał, kiedy zamierzamy oddać go do u
żytku. Zapewniałem, że za sześć miesię

cy- czyli do końca roku. Skwitował to wy
buchem śmiechu. Obiecał jednak wów
czas, że jeśli termin ten zostanie dotrzy
many, to ministerstwo kupi nam mikro
skop elektronowy. Zaczęła się walka z cza
sem. Budopol Bydgoski, który wzno
sił nasz zakład realizował w tym samym 
czasie inną inwestycję- klinikę rządową 

(obecny Instytut Kardiologii) w Aninie. 
Nieopodal mieszkał premier Piotr Jaro
szewicz, który osobiście interesował się 
tempem prac. D yrektor Budopolu naci
skany przez premiera, odwołał w pew
nym momencie całą ekipę glazurników z 
Bydgoszczy, pracujących na patomorfo
logii. Wówczas zaczęło się "przeciąganie 
liny". Przekupiłem robotników, obiecu
jąc po pół litra spirytusu dziennie w roz-

liczeniu na koniec zadania. U sprawiedli
wieniem ich nieobecności w Warszawie
-Aninie były załatwione przeze mnie zwol
nienia lekarskie. W efekcie, dokonawszy 
uprzednio chłodnej kalkulacji, glazurni
cy zostali w Bydgoszczy i wykończyli 

mój zakład. 

Dnia 31 grudnia poinformowaliśmy 
ministra o zakończeniu budowy. Słowa 
dotrzymał. Zostaliśmy wyposażeni w wy
marzony mikroskop elektronowy. 

Nie wszyscy byli zadowoleni z mają
cej powstać filii gdańskiej AM? 

Protesty docierały nawet do premiera 
Jaroszewicza. Jednakże pomimo oporów 
1 września 1975 roku w Bydgoszczy u
tworzono filię Akademii Medycznej z za
miejscowym Oddziałem Wydziału Lekar
skiego, którego zostałem kierownikiem. 

Przedmiotem troski Pana Profesora była 
wówczas jeszcze inna inwestycja, której wy
kończenie było konieczne natychmiast 

Zdawałem sobie sprawę z tego, że 
uczelnia musi mieć właściwą bazę lokalo
wą. Mieliśmy zatem w planie pierwszego 
października 197 5 roku oddać do użytku 
nowy budynek dydaktyczny, niezbędny do 
uruchomienia filii. W obiekcie tym mia
ła być zlokalizowana sala wykładowa na 
240 miejsc, kilka sal seminaryjnych, bi
blioteka i studium języków obcych oraz 
pomieszczenia administracyjne uczelni. 
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Jako zastępca dyrektora szpitala odpo
wiedzialny za inwestycje, konieczne do 
prowadzenia dydaktyki, musiałem zad
bać już znacznie wcześniej o eliminację 
głównego zagrożenia terminowego za
kończenia zadania. Był nim dziś już zu
pełnie niezrozumiały, ale wówczas po
wszechny brak cementu. W tym samym 
czasie budowano bowiem w Bydgosz
czy gmach opery, a wykonawcy mieli do 
dyspozycji tylko jedną "gruszkę" betonu 
dziennie. Dzięki nieustannym moim mo
nitom u najwyższych władz wojewódz
kich większość tych "gruszek" trafiała na 
naszą budowę. W innym wypadku ter
min 1 października - rozpoczęcie roku 
akademickiego byłby niedotrzymany. 

Mowa tu oczywiście o budynku, w któ
rym mieści się dzisiaj Biblioteka Medyczna? 

Tak. Chcąc pracować w odpowiednich 
warunkach musieliśmy posiadać nowy bu
dynek o charakterze dydaktyczno-admi
nistracyjnym. 

W jaki sposób przygotowano ramy or
ganizacyjne filii? 

Zorganizowaliśmy 19 klinik i zakła
dów, których szefowie byli etatowymi pra
cownikami Akademii Medycznej w Gda
ńsku, podległymi kierownikowi filii . Za
trudniono ich jednocześnie w Wojewódz
kim Szpitalu Zespolonym w Bydgoszczy. 
Natomiast wszyscy asystenci klinik i za-

~ 

kładów związani byli umowami o pracę 
ze Szpitalem Wojewódzkim, mając przy 
tym takie same obowiązki, jak nauczy
ciele akademiccy. Poza pracą usługowo
-leczniczą, lekarzy szpitalnych obowiązy
wało prowadzenie zajęć dydaktycznych 
ze studentami oraz z lekarzami i innym 
personelem służby zdrowia w ramach 
szkolenia podyplomowego, a także udział 
w pracach badawczych. Pozostawali więc 
oni formalnie zatrudnieni na etatach szpi
talnych, faktycznie zaś byli pracownika
mi naukowo-dydaktycznymi uczelni me
dycznej, jaką stała się filia AMG. Powstał 
zatem w naszym mieście jedyny w swo
im rodzaju model całkowitej integracji 
uczelni ze społeczną służbą zdrowia. 

Nadchodzące lata przynosiły kolejne 
inwestycje. 

Jesienią 1977 roku przystąpiliśmy do 
budowy obiektu diagnostyczno-opera
cyjnego na terenie Szpitala im. dra A. Jura
sza, przeznaczonego także dla kilku za
kładów naukowo-dydaktycznych. Fosta
nowiłem zrobić tzw. pokazówkę dla se
natu Akademii. W dniu inauguracji, od
bywającej się w sali wykładowej, jej uczes
tnicy mogli obserwować przez wielkie o
kna pracujące maszyny, przygotowują
ce wykop pod nowy budynek. Postara
łem się, aby właśnie na ten dzień przy
j echała koparka i trzy samochody, któ
re wywoziły na przemian wydobytą zie
mię. Uzyskałem zamierzony efekt. Gdań-
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szczanie oniemieli z wrażenia nad or
ganizacją i tempem prac przy realizacji 
kolejnej inwestycji. 

Wszystkie działania miały jeden cel 
- osiągnięcie samodzielności. Rozpoczęły 
się równolegle intensywne zabiegi, któ
rych istotą było podniesienie poziomu na
ukowego i dydaktycznego bydgoskiej filii. 

Zdawałem sobie sprawę, że tylko swą 
wytrwałością i pracą zdołamy dowieść, 
że stać nas na osiągnięcie większej sa
modzielności. W zintegrowanych ogól
nopolskich egzaminach testowych dla stu
dentów VI roku, Bydgoszcz zajęła w ro
ku akademickim 1976/1977 pierwsze miej
sce. Sukcesem zakończyła się także ry
walizacja w roku następnym, kiedy to za
jęliśmy drugą lokatę. Również studen
ci IV roku w kolejnych dwóch latach a
kademickich udowodnili, że są najlepsi 
w kraju w dziedzinie patomorfologii. Tak 
wspaniałe wyniki były triumfem zarów
no kadry nauczającej, jak i studentów, po
chodzących prawie wyłącznie z regionu 
kujawsko-pomorskiego. Głęboko zako
rzeniony patriotyzm lokalny i ambicje 
doprowadzenia do samodzielności uskrzyd
lały i mobilizowały do intensywnej pracy. 

Zdobyliście Państwo w ten sposób u
znanie władz swojej Alma Mater? 

Skądże. Ówczesne władze gdańskiej u
czelni absolutnie nie przejawiały najmniej-

szego entuzjazmu z powodu naszych spek
takularnych sukcesów. 

To strasznie deprymujące, zważywszy 
że od dłuższego czasu bydgoscy medycy 
zabiegając o powołanie na miejscu od
rębnego wydziału liczyli na pozytywną 
opinię środowiska gdańskiego. Dodatko
wy asumpt do owych starań przyniosło 
tragiczne wydarzenie mające miejsce wio
sną 1979 roku. 

Myśli Pan oczywiście o wypadku sa
mochodowym, jaki zdarzył się w marcu 
tego roku. Zginęli wówczas dwaj nasi do
cenci- kierownicy klinik Elżbieta Rusin 
i Jerzy Łukasik, jadący na posiedzenie 
Rady Wydziału do Gdańska. Zdarzenie 
to stało się przełomowym, a zarazem mo
bilizującym i przyśpieszającym moment 
powstania w Bydgoszczy II Wydziału 
Lekarskiego. Olbrzymim zaangażowa
niem wykazały się wówczas miejscowe 
władze wojewódzkie. 

Gdańskie środowisko chyba nie było 
do końca przekonane o słuszności ta
kich działań? 

Niestety, pomimo wielu starań nie zna
leźliśmy zrozumienia i poparcia ze strony 
gdańszczan. Prorektor ds. nauki uważał, 
że jeszcze wiele lat upłynie zanim Byd
goszcz dojrzeje naukowo do samodziel
nego wydziału. 
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II Wydział Lekarski 
Akademii Medycznej 
w Gdańsku 

Wbrew wszelkim przeciwnościom sta
ło się jednak inaczej. 

Na szczęście minister zdrowia, po roz
ważeniu argumentów za i przeciw 23 
września 1979 roku podjął decyzję o u
tworzeniu w Bydgoszczy II Wydziału Le
karskiego gdańskiej Akademii Medycznej, 
którego zostałem dziekanem. To waż
na data w rozwoju bydgoskiego ośrodka 
nauczania medycyny. Dzielił nas już teraz 
tylko krok od zupełnego wyodrębnienia 
się ze struktur macierzystej uczelni. Na
sze sukcesy były jednak do tego stopnia 
obojętne władzom AMG, a nawet je iry
towały, że rektor w swoim przemówie
niu na inauguracji roku akademickiego 
8 października nie wspomniał nawet jed
nym zdaniem, że uczelnia posiada II Wy
dział Lekarski w Bydgoszczy. 

A więc kłopoty jednak się nie skończyły? 

~ 

Ależ skądże. Piętrzono przede mną 
liczne trudności. Wniosek o nadanie tytu

łu profesora nadzwyczajnego, po opi
niach wszystkich gremiów, został na rok 
zablokowany przez rektora w ministerstwie. 
Uważał on bowiem, iż nie powinienem 
uzyskać profesury przed otrzymaniem ana
logicznego tytułu przez dziekana macie
rzystej uczelni gdańskiej. 

Kolejne szykany, z jakimi spotkaliś
my się dotyczyły kwestii personalnych. 
W chwili utworzenia II Wydziału Lekar
skiego w Bydgoszczy, Akademia Medy
czna w Gdańsku dostała dla nas dodat
kowe 50 etatów. Jednak w Gdańsku za
padła decyzja przekazania tylko ich po
łowy, którą ostatecznie również anulo
wano, tak iż nowo utworzony wydział 
nie otrzymał ani jednego. 

Inny przykład. W roku 1980 przygo
towaliśmy wniosek o przyznanie Radzie 
II Wydziału Lekarskiego uprawnień do 
nadawania stopnia doktora nauk medycz
nych w zakresie medycyny, gdyż spełnio
ne zostały ustawowe wymogi, dodatkowo 
poparte akceptacją Departamentu Nau
ki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Zdrowia. Niestety wniosek został w Gdań
sku zablokowany. 

Mieliście Państwo ambitne zamierze
nia dotyczące pionierskiego programu na
uczania medycyny . . . 

Można powiedzieć, że nie były to tylko 
plany, lecz mające się urzeczywistnić bar
dzo ambitne przedsięwzięcie. W Minis
terstwie Zdrowia bowiem, po konsultac
jach z nami, zapadła decyzja o wprowadze
niu w Bydgoszczy pod patronatem i przy 
pomocy Światowej Organizacji Zdrowia 
eksperymentalnego zintegrowanego pro
gramu nauczania medycyny od pierwsze
go roku studiów. Wzorowano się na mo
delu holenderskim. Władze wojewódz-
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kie w 1980 r. postanowiły przekazać dla 
potrzeb wydziału nowy budynek, w któ
rym zaplanowano lokalizację sześciu za
kładów teoretycznych oraz pomieszcze
nia z basenem dla Studium Wychowania 
Fizycznego. Do objęcia ich kierownictwa 
mieliśmy chętnych, samodzielnych nau
czycieli akademickich. Przeprowadzenie 
rekrutacji przewidziano na rok 1981, lecz 
zawirowania polityczno-społeczne prze
kreśliły te plany. 

Już w początkach działalności byliście 
Państwo wysoko oceniani również przez 
gremia międzynarodowe. 

W październiku 1980 roku Europej
skie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia 
zorganizowało tygodniowe sympozjum 
na temat upraktycznienia nauczania me
dycyny. Obradowano głównie w Warsza
wie, a jedyna sesja wyjazdowa odbyła się 
w Bydgoszczy, gdzie uczestnicy dzielili 
się swoimi doświadczeniami. Przedsta
wiciele wielu krajów europejskich i Ka
nady wysoko wówczas ocenili osiągnię

cia dydaktyczne ośrodka bydgoskiego. 

Mimo wszystko gdańska Alma Mater 
ciągle utrwalała swój negatywny stosu
nek do Bydgoszczy ... 

W 1981 roku dziekanem bydgoskiego 
wydziału lekarskiego został prof. Adam 
Bilikiewicz. Gościliśmy wówczas rektora 
prof. Mariusza Żydowo i prosiliśmy go 

o poparcie dalszego rozwoju i sukcesyw
nego wprowadzania nauczania na kolej
ne niższe lata. Rektor wyraził pogląd, że 
przez najbliższych 20 lat nie będzie to moż
liwe, bowiem brak nam kadry kierowniczej 
i asystentów zakładów teoretycznych oraz 
odpowiednich warunków lokalowych. 

Samodzielna Akademia 

Medyczna w Bydgoszczy 

Apogeum niechęci do bydgoskich dą
żeń gdańscy uczeni o~ęli podczas gło
sowania senatu AMG, mającego wyrazić 
opinię o powołaniu w Bydgoszczy samo
dzielnej uczelni medycznej ... 

W latach 1982 i 1983 władze woje
wódzkie prowadziły intensywne działa
nia, mające na celu powołanie w Bydgosz
czy odrębnej akademii medycznej. Nie
zbędna do tego była opinia dwóch innych 
uczelni, w tym macierzystej. Jako człon
kowie Senatu AMG byliśmy z profeso
rami Bilikiewiczem i Romańskim świad
kami, jak wszyscy gdańszczanie po ko
lei wypowiadali się przeciw powołaniu 
w Bydgoszczy akademii medycznej. Os
tatni zabrał głos prof. Stefan Raszeja, po
przedni rektor. Wierzył on w niespoży
tą energię bydgoszczan, będąc nam przy 
tym bardzo życzliwym. To za jego kaden
cji rozwijał się bydgoski zespół naucza
nia klinicznego i przygotowywane by
ło powstanie filii. Zagrał niezwykle in
teligentnie. Rozpoczął od stwierdzenia, 
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że i on jest przeciw. Jednakże - konty
nuował - daleko lepiej będzie, kiedy Se
nat sformułuje opinię dyplomatycznie, u
zależniając powołanie akademii w Byd
goszczy od powstania tam zakładów teo
retycznych. Ponieważ w Gdańsku ich bu
dowa trwała 20 lat, sądzono zatem, że 
i w Bydgoszczy będzie podobnie. Nie
zbędną uchwałę podjęto. 

Kolejnym zatem krokiem było staranie 
o środki finansowe i zgodę na wzniesienie 
obiektu dla zakładów teoretycznych. 

Oczywiście. Był to warunek urucho
mienia uczelni. W lipcu 1983 r. wojewo
da podjął decyzję budowy zakładów teo
retycznych, finansując całość ze środków 
terenowych. Zlokalizowano je przy ulicy 
Karłowicza. Zostałem włączony w skład 
komisji, która miała przygotować pro
gram budowy oraz uzasadnienie stworze
nia samodzielnej uczelni. W rok później 
powstała - popierająca powołanie aka
demii - Rada Społeczna, w której skład 
weszli przedstawiciele czterech województw: 
bydgoskiego, pilskiego, toruńskiego i wło
cławskiego. Wizytowało nas wiele gremiów 
w tym komisje sejmowe oraz Rady Głów
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy 
wypowiadali się pozytywnie. 

Piękne chwile nie trwały jednak długo ... 

Nagle- jak grom z jasnego nieba
w marcu 1984 roku otrzymaliśmy pismo 

~ 

ministra finansów, że akademia bydgoska 
nie powstanie z powodu deficytu budże
towego i niemożności pokrycia kosztów 
uruchomienia nowej uczelni. Nastąpi
ło całkowite załamanie nastrojów. Dzie
kan Wydziału II prof. Bilikiewicz zrezy
gnował w tej sytuacji z dalszej pracy 
w Bydgoszczy i postanowił powrócić do 
Gdańska, o czym powiadomił wojewodę 
i I sekretarza KW PZPR. 

Pan jednakże pomimo tego nie zaprze
stał dalszych starań? 

W środę Wielkiego Tygodnia wielka
nocnego byłem na spotkaniu w Sejmie, 
któremu przewodniczył Edward Szymań
ski, były wiceprzewodniczący Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, bar
dzo zaangażowany przed laty w rozwój 
Zespołu Nauczania Klinicznego. Zapro
sił mnie na obiad, podczas którego do
pytywał o przygotowania do powstania 
akademii. Dowiedziawszy się o decyzji mi
nistra finansów, bardzo się zdenerwował 
i obiecał, że zaraz po świętach doprowa
dzi do jej zmiany. Orzekł wówczas sta
nowczo, że pieniądze muszą się znaleźć. 

I znalazły się . .. 

Po niespełna dwóch tygodniach, w wie
czornym dzienniku telewizyjnym poda
no informację, że rząd podjął decyzję 
o powołaniu Akademii Medycznej w Byd
goszczy. Byłem wówczas na spotkaniu 
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władz wszystkich uczelni bydgoskich, 
które odbywało się w sercu Borów Tu
cholskich w Tleniu. 

Jakaż to musiała być dla Pana Profe
sora radość ... 

Owszem, chociaż ciągle miałem obawy, 
jak się okazało nie całkiem bezpodstawne. 

Na jakim tle? 

Jeszcze w czerwcu 1984 roku, rektor 
Akademii Medycznej w Gdańsku, na jed
nym z posiedzeń komisji Komitetu Cen
tralnego PZPR zdecydowanie wystąpiła 
przeciw powołaniu uczelni bydgoskiej. 

Nie odmieniła tym biegu historii? 

Na szczęście nie. W dniu 21lipca 1984 
roku ustawą sejmową utworzono Aka
demię Medyczną w Bydgoszczy. Mini
ster zdrowia powołał mnie z dniem 1 wrze
śnia na pierwszego jej rektora. 

Pani rektor była jednak nieustępliwa . .. 

W lipcu na spotkaniu pożegnalnym 
z kadrą II Wydziału i władzami bydgoski
mi usiłowała jeszcze lansować opinię, że 
byłoby dobrze, aby bydgoska akademia 
powstała jako uczelnia jednowydziałowa, 
gdzie rektor byłby jednocześnie dzieka
nem wydziału. Ministerstwo Zdrowia ab
solutnie się z tym nie zgodziło i jeszcze 
w grudniu tego roku utworzyło Wydział 
Farmacji. Rozpocząłem w ślad za tym 
rozmowy z ówczesnym kierownikiem byd
goskiego Studium Farmacji Centrum Me
dycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie prof. Lesławem Wichliń
skim, na temat przyłączenia studium do 
naszej uczelni. Proponowałem na wzór 
amerykański zorganizowanie poza kierun
kiem farmacji aptecznej także farmację kli
niczną, Negocjacje prowadziłem także z dy
rekcją CMKP w Warszawie. Ostatecznie 
nie wyraziła ona zgody na połączenie, 
w związku z czym uruchomienie tego 
wydziału przełożono na lata późniejsze. 
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B)'dgoszc~ 111 Szyitalu im. dra A. Jurasza, {tt góry) z sekretarką p. Gizelą, 1961; {11 dołu) 

podczas diagnosryki preparatów, ko11iec lat sześćdziesiąrych XX J1J. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO ANATOMOPATOLOGÓW 
ZARZĄD GLÓWNY 

Wataawcr., ul. Dworkowa 3 

L. dz . 94/ 65 

Telefon ł-•3-46, ł-łl-76 

w ...... " •. dn .. 20 •.. l:!.a:to:pada 196 .. 5 ... 

Do 
Pana Dr J.Domaniewskiego 

~-l-~-S_Q_~~~~ 

ul,Szpital.na 9 

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy Pana 
Doktora, :!:e Komisja Nagród Folskiego Towarzystwa Anatomopatole -
g6w przyz~ała Panu Doktorowi III Nagrodę T~•arzyatwa za rok 1964 
zę. pracę p .t."Zmiany morfologiczne wątroby w chorobach pęcherzyka 
M leiowego na podstRwie badań biopsyjnyeh 1 sokeyjnych" . 

~zyznana. Panu Doktorowi nagroda została przesła
na drogq pocztową . Uprzejmi~ prosimy o przesłanie pisemnego 
pot-nerdzenia odbioru nagrody na adres Zarządu Głównego . 

Łączymy koleżeńskie pozdrowienia i ,vyrazy 
szacunku. 

P r e z e s 

Folskiego m~~patolog6w 

Prof , dr med .L.Paszkiew~ 

Faksymile pisma prof. L Paszkiewicza irifomug"ącego o pr?J'{!Ianiu J DomanieJvskiemu 
nagrody Polskiego T01var.ryshva AnatomopatologÓJII, 1965. 
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Bydgoszc:v jubile11sz dziesięciolecia prary 1/J Zakładzie Patomoifologii S:-ijJitala im. dra A. 

]urasza, na zcfjęcill doltrym z dr. Leszkiem Trybusiem, 1969. 
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Bydgoszc:v budoJ/Ja bucfynku aur!Jttoryjnego (obemie Biblioteka Mecfyczna), 1974. 

Bydgoszt:?J bucfynek aucfytoryjlry, Biblioteka Mecfy~a, odda'!} JJJ 1975 roku. 
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Bydgoszc:v saperyy II!J'burzqją muroi/Jat!} barak, IV miqsm którego pOlliSfanie bticfynek "starq patomorfologii'~ 1 1/Jrzesie~/ 
1975. 

L 
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Bydgoszcil J Domanie1vski udziela II(JIIliadtl dziennikarzom infonm!Jąc o po11Jołani11 
1/J Bydgoszczy Filii AMG i ,·ozyoczęcitt budon:y Zakładu Patomoifologii, 1 1/Jrzesiui 
1975. 
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Fak{ymile dokumentu n!Jdanego przez Mimstershvo Zdro-
1via infomug"ącego o Pr'?Y~ani11 Janowi Domanie1vskiemt1 
nagrocfy za zorganizoJ/Janie Zespołu Nauczania Klinicz
nego 111 Bydgoszczy i przeksijałcenie go 1v Filię Akademii 
Mecfycznęj 1v Gdańsku, 1975. 

URZĄD WOJEWODZKJ 
W BYOOOSZCZY 

Wydzlał Zdrowia l Opiekł Spokcznej 

20. III-9)l/1~e/7~ 

tnS r. 

Ob~watel 

~e.•r Mb. J~ llCIUJliEISXI 

:~.:.:..:.!..=.:.~. 

l' u.s.aaa:i11 a .. ł\41 O b :1 w a t • l • 1 k\617 ••• bhl)'a 1 

nc&epS}Ąp uupt.wenha 1 ., •• ~ pł'a(4 bupe4r ... lli • 
pnyeapdl •it .. urpnlarn.uio w ą,•aa•zca" lilii ika• eaH 
MMseantj w IWtUbt , l t JeweU S,łc-a.t:i pr&)'I.Ml Obz9au1 .. 1 

••ar eł t SteeJ•l• • 

• twed e : 1•·••• ·- U 

Je&Mcsdnh Qcat łu.te eu.keuów • preCJ ,u•n•l•rU• 
1 e.t~a;nitd uuk...,cb. 

Fak{ymife dokummtu II!Jdanego przez Urząd Wr!}e1vódzki 
1/J Bydgoszczy itifomu!Jq_cego o Pr'?YznaniH ]an01vi Doma
nien;skiemu nagrocjy ~ zorganizOJvanie Filii Akademii Me
cfycznęj 1v Gdańsku, 1975. 

b 
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Bydgoszcv inaugurar:Ja roku akademickiego 1v f?ydgoskiej filii Akademii Mecfycznej 1v Gdmisku, stoją od le1v~j m.in. 
A. I-1/avary, J. Ju;aszkiewicv J. Domanie1vski, Z. Le1vicki, ~17. Zegarski- pmrektorAMG, Z. BtzozOJvski- rektor 
AAfG, 1975. 
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Bydgoszc:v budynek "starej patomorfologii" oddat!J do t6;ytku, 1977. 

Bydgoszc:v oddanie do u:(ytku lif/J. "starej patomorfologii". Na pienvszym planie stqją 
od pra~vej: minister Marian Śli1vi1iski, Jan DomanienJski, Józif Mqjchrzak - I Se
kretarz KW PZPR 1/J Bydgoszczy; min. Śli1vi1iski n;ybiera firmę mqjącą dostarczyć do 
Bydgoszczy mikroskop elektronoii!J\ 1978. 
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Bydgoszc=?J początek budOII!J skrzydla operaryjno-diagnostycznego i qjerech zakladóu; cfy
dak(yC'?f!JCh S :'(jJitala im. dra A. jttrasza, 19 77. 

Bydgoszc=?J ul Su;arzeJJJska, bucfynek przygotoJJJar!J dla Zespołu Szkól Mecfyczt!Jch, 
J]J 1980 roku prze'?f'Jaczot!J dla zakladÓJJJ teore(yC'?f!JCh II l~dzialll Lekarskiego 
AMG. 
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Bucfynek ifikladón; teorerycz'!J'ch pryy ul. M. Karlmvicifl 24, oddmry P'zed poiiJo/aniem Akademii Mecfyczmg; 1984 

{lvidok 1vspólczesr!J). 
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Warszawa. dola 14. wneśnla 1979r. 

Obywntel 

dr hab. Jao DOMANJEWSK! 

w Bydgoszczy 

Rada Pań~:~twa uchwałą z dnia 13 wr:.::eśnla 1979r. 

nadała Obywatelowi tytuł naukowy profesora 

nadzwyczajnego nauk medycznych, 

Fak[ymife dok11mentu 11!Jdanego przez Radę Pańsh11a shvierdzającego nadanie 
Janowi Domanieu1skiemu tytulunauk01vego profesora nad'{fi!Jczajnego, 1979. 
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AkADEMIA MEDYCZNA 
w OOAHSICU 

Obywit d 

Pro(. dr ~on DoMoanietrsld 

Ozbken IIJydzt.łu Lekarakhgo 11 

Ahdee11 MedyczneJ 

w o ri ! ń. k u 

W Złł1tzku ze zbUHJte.,.. sit te,..ittcra ukańczenh 

bhżtc•J kadencJi •ladz Akedeell MedyczneJ " Gdtńsku• tkhdae 
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demii Medyczno/ IV Gdański/ zpodziękOivaniem i 11:)

razami tliJlania dla Jana Domanie1vskiego za ptyyczynie
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Ob)'Watela.i prof. dr hab. Janowi DOMANJP:WSKIEMU 
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I WYCHOWAWCZYCH 

Wtrsuwa,dniaS .H . 191SO r. 

MlNISTER 
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Faksymile dok11mentu II!Jdanego przez Ministerstwo Zdro
wia informtljqcego o przy~pa11i11 ]a1101vi Domanie1vskienm, 
ówczesnemu dziekanollli II W)dzialu Lekarskiego Aka
demii' MecfyCz:!lo/ III Gdańskti nagrody I stopnia III zakresie 
osiqgnięĆ cfydak(}Cif!JCh i II!JCbO/IIalllC?JCh, 1980. 
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Krzysztof Nierzwicki: Teraz kiedy po
wstała wymarzona przez Pana Akademia 
Medyczna pozostało jedynie zakończe
nie inwestycji, niezbędnych do urucho
mienia naboru studentów. Dzięki Pańs
kiej przedsiębiorczości udały się rzeczy 
trudne do wykonania. 

Jan Domaniewski: Rzeczywiście na
szym głównym zadaniem inwestycyjnym 
było zakończenie budowy zakładów teo
retycznych i ich wyposażenie, tak aby 
możliwe stało się przeprowadzenie re
krutacji na I rok studiów w 1985 roku. 
Natknęliśmy się tutaj na przeszkodę tru
dną do pokonania. Warunkiem koniecz
nym dla uruchomienia zaj ęć dydaktycz
nych było kupno 40. mikroskopów dla 
studentów. Tymczasem całą krajową pro
dukcję Państwowych Zakładów Optycz
nych sprzedawano wówczas do NRD. Wo
bec tego - zainspirowane przeze mnie -
władze wojewódzkie zaprosiły premiera 
prof. Zbigniewa Messnera na wizytację 
uczelni. Podczas zwiedzania obiektów 
przedstawiłem sprawę premierowi, jako 
tzw. gardłową. Uzyskałem wówczas jego 
zapewnienie o przydzieleniu niezbędnych 
mikroskopów pomimo podpisanej przez 
Polskę umowy eksportowej. 

~ 

Pierwsza inauguracja roku akademic
kiego w Bydgoszczy stała się dzięki Pań
stwa pomysłowi zaczątkiem Centralnych 
Inauguracji Roku Akademickiego Aka
demii Medycznych. Jak do tego doszło? 

W 1984 roku podczas pierwszej naszej 
inauguracji mury uczelni świeciły jesz
cze pustkami, bowiem ustawa powołują
ca Akademię, zobowiązała nas do rekru
tacji młodzieży dopiero w roku 1985. Za
praszając zatem rektorów wszystkich aka
demii medycznych na uroczystości, za
proponowaliśmy, aby wraz z nimi przyby
li studenci, którzy uplasowali się na naj
wyższych lokatach podczas egzaminów 
wstępnych i tu w Bydgoszczy zostali im
matrykulowani. Owa inicjatywa nosi od 
tamtej chwili miano Centralnej Inauguracji 
Akademii Medycznych i jest powtarzana 
rokrocznie. Tradycję tę kultywują kolej
ni szefowie resortu zdrowia. Łączy się ją 
z naradą roboczą rektorów i miłym spo
tkaniem towarzyskim. 

Bydgoszcz będąca niegdyś pomysło
dawcą Centralnej Inauguracji, po piętnas
tu latach stała się ponownie jej organiza
torem. Nie było to jednak takie oczywi
ste. Wielu rektorów akademii planowało 
wówczas u siebie wspomniane uroczysto-
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ści. Mimo wszystko powiodło się. Pro
szę opowiedzieć o kulisach tamtej decy
zji ministra. 

Był to rok 1999. Ministrem Zdrowia zo
stała wówczas Franciszka Cegielska, do
tychczasowa Prezydent Miasta Gdyni. Za
prosiła rektorów na spotkanie zapoznawcze, 
mające swój początek w saloniku tuż przy 
jej gabinecie. Słyszałem przedtem prze
pychanki słowne pomiędzy dwoma rekto
rami o zaszczyt zorganizowania w tym 
roku Centralnej Inauguracji. Byłem je
dynym, który zjawił się z wielkim bu
kietem pięknych róż, a gdy pani minister 
weszła do saloniku, jako pierwszy- wrę
czając kwiaty - złożyłem jej gratula
cje. Poprosiłem jednocześnie o zgod ę, 

aby wspomniana uroczystość odbyła się 
w Bydgoszczy, stanowiąc uhonorowanie 
15-lecia Akademii Medycznej . Tak też 
się stało. Imprezę poprzedziła narada 
w ośrodku wypoczynkowym w Pieczy
skach, następnie Msza święta w katedrze 
i śniadanie u księdza biskupa. Wielu na
uczycieli akademickich zostało wówczas 
wyróżnionych orderami i innymi odzna-
czeruarru państwowymi. 

Szpital Kliniczny 

Akademii Medycznej 

Skoro poznaliśmy już kulisy utworze
nia Akademii Medycznej, może zechciał
by Pan Profesor przybliżyć nam w tej chwi-

1( 

li kwestię powołania Szpimla Klinicznego, wa
żnego elementu nowo powstałej Uczelni. 

Był to kolejny, niezwykle istotny z pun
ktu widzenia naukowego i dydaktyczne
go krok na drodze ku umocnieniu się A
kademii. W chwili jej powołania nie mie
liśmy własnej bazy klinicznej . Wystąpili
śmy wówczas do władz wojewódzkich 
i do Ministerstwa Zdrowia o przejściowe 
przekształcenie Szpitala im. J. Biziela, 
wówczas Szpitala Wojewódzkiego im. 
XXX-lecia PRL w szpital kliniczny. Na 
stanowisko dyrektora placówki zapropo
nowałem Mieczysława Boguszyńskiego. 

Znałem go od wielu lat jako bardzo so
lidnego i rzetelnego lekarza, byłego or
dynatora oddziału zakaźnego w Szubi
nie, ostatnio pełniącego funkcję zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa podstawowego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Bydgoszczy. W drugiej połowie lat sześć
dziesiątych specjalizował się u mnie eta
powo z patomorfologii. Minister zdrowia 
1 stycznia 1985 roku powołał Państwo
wy Szpital Kliniczny Akademii Medycz
nej w Bydgoszczy, zaś jego dyrektorem 
został mianowany - zgodnie z moją su
gestią- M. Boguszyński. 

Kilka lat zatem bazą kliniczną Akade
mii Medycznej nie był Szpital im. dra A. 
Jurasza. Kiedy nastąpiła zamiana? 

Obecny Szpital Uniwersytecki im. dra 
A. Jurasza był wówczas w fazie moder-
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nizacji. Prace te, z uwagi na liczne obiek
tywne trudności, bardzo się uprzednio 
przeciągające, po utworzeniu Akademii 
Medycznej nabrały tempa. Pojawiła się 
wówczas konieczność gospodarskiego do
glądania fazy wykończenia. Poza kierowa
niem wielkim szpitalem klinicznym, peł

niącym nadal funkcje lecznicy wojewódz
kiej, dyrektor Boguszyński podjął trud mo
nitorowania przebiegu robót i przygoto
wywania obiektu pod zagospodarowanie. 

W kwietniu 1989 roku inwestycja do
biegła końca. Szpital, który w efekcie 
trzykrotnie zwiększył swoją kubaturę, prze
kazano Akademii Medycznej. Wspaniałe 
warunki lokalowe i wyposażenie, znala
zły tu Katedry i Kliniki: Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń, Chorób Oczu, Kardiologii 
i Chorób Wewnętrznych, Neurochirurgii, 
Neurologii, Ortopedii, Otolaryngologii, 
Urologii oraz Oddział Chirurgii Szczę

kowej. Zostały tu również zlokalizowane 
Katedry i Zakłady: Radiologii i Diagno
styki Narządowej, Diagnostyki Labora
toryjnej, Chemii Fizycznej, Propedeuty
ki Medycyny, Biochemii Klinicznej oraz 
Patobiochemii i Chemii Klinicznej . 

Do PSK włączono Katedrę i Klinikę 
Chorób Skórnych i Wenerycznych przy 
ulicy Karola Kurpińskiego 5, a w 1996 
roku również Katedrę i Klinikę Psychiat
rii na tejże ulicy pod numerem 19. Wkrót
ce potem powstawały nowoczesne praco
wnie diagnostyczne: Tomografu Kompu
terowej (1990), Kardiologii Inwazyjnej 

~ 
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(1996) i wreszcie Rezonansu Magnetycz
nego (1998). W 1997 roku w pięknym 
nowym skrzydle szpitala uruchomiono 
Zespół Poradni Przyklinicznych. W ro
ku 1998 utworzono Katedrę i Klinikę 
Kardiochirurgii oraz Katedrę i Klinikę 
Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Mi
nisterstwo Zdrowia bardzo wysoko oce
niało działalność dyrektora, nieustannie 
zabiegającego o ciągłe unowocześnianie 
i doposażenie placówki zaliczanej do ścisłej 
czołówki szpitali klinicznych. 

W maju 1998 roku zorganizowaliśmy 
w Filharmonii Pomorskiej wspaniałą uro
czystość z okazji 60-lecia szpitala, pod
czas której M. Boguszyński został ude
korowany Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Bardzo wielu pra
cowników uhonorowano przy tej okazji 
odznaczeniami państwowymi i resorto
wymi. Zaproszeni goście zgo towali dy
rektorowi owację na stojąco. 

Po przejściu Mieczysława Boguszyń
skiego na emeryturę w styczniu 1999 roh."U 
dyrektorem szpitala został dr n. med. Woj
ciech Sikorski. W 1999 roku we wspania
łym nowym obiekcie szpitala stworzono 
Klinikę Rehabilitacji. Zasługą dyrektora 
była koncepcja zlokalizowania w wygo
spodarowanej części apteki szpitalnej, no
wo tworzonej Kliniki Transplantologii 
i Chirurgii Ogólnej, a poza tym zorganizo
wanie Kliniki Chirurgii Plastycznej. W tym
że roku powołana została Katedra i Klini
ka Endokrynologii i Diabetologii, zaś w dwa 
lata później podzielono Katedrę i Klini-
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kę Chirurgii Ogólnej i Naczyń na dwie jed
nostki: Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogól
nej i Naczyń oraz Katedrę i Klinikę Chi
rurgii Ogólnej i Endokrynologicznej . 

W latach 2001-2002 funkcję dyrektora 
szpitala pełnił mgr Maciej Dacki, które
go głównym zadaniem - jako ekonomi
sty - było dążenie do systematycznego 
zmniejszania zadłużenia. 

Ważnym zadanieminwestycyjnym w roz
budowie szpitala klinicznego była ada
ptacja i wyposażenie znajdującego się na 
jego terenie wieżowca. 

Z panią mgr Ewą Nawrocką- dyre
ktorem administracyjnym uczelni, walczy
łem w Ministerstwie Zdrowia o niezbęd

ne fundusze na dokończenie tego przed
sięwzięcia. Wreszcie wiosną 2002 roku, 
dzięki oddaniu do użytku znakomicie wy
posażonego 1 O-piętrowego gmachu, znacz
nie poszerzyło się nasze zaplecze klinicz
ne. Do budynku tego przeniesiono z bazy 
obcej Katedrę i Klinikę Pediatrii, Aler
gologii i Gastroenterologii oraz Katedrę 
i Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onko
logii, tworząc w tej ostatniej dogodne wa
runki do zorganizowania ośrodka prze
szczepu szpiku kostnego. Wysokościo
wiec stał się także siedzibą Dziecięcych 
Poradni Przyklinicznych, zaś z budynku 
głównego szpitala przeniesiono tutaj Ka
tedrę i Klinikę Kardiochirurgii, która dzię
ki temu podwoiła liczbę łóżek oraz du
żych sal w jej bloku operacyjnym, uzysku-

~ 

jąc ponadto trzecią, awaryjną salę ope
racyjną. W końcu w budynku ulokowano 
także Katedrę i Klinikę Geriatrii. 

Kolejne lata przynosiły dalszy rozwój 
szpitala ... 

W czerwcu 2002 roku jego dyrekto
rem został lek. Krzysztof Demidowicz. 
W tym roku otwarto oddział łóżkowy 
dla Katedry i Kliniki Medycyny Ratun
kowej oraz uruchomiono Pracownię Me
dycyny Nuklearnej. W 2003 roku w Pra
cowni Przeszczepu Szpiku Kostnego Ka
tedry i Kliniki. Pediatrii, Hematologii i On
kologii wykonano pierwszy przeszczep 
szpiku kostnego. 

W 2004 roku rozpoczęła swoją dzia
łalność w nowym miejscu Katedra i Kli
nika Chirurgii Dziecięcej. Na przełomie 
2003 i 2004 roku zakupiono najnowo
cześniejszą aparaturę, uzupełniając wy
posażenie pracowni Kardiologii Inwazyj
nej. W ten sposób powstał ośrodek, któ
ry zdołał przejąć interwencje we wcze
snej fazie zawału mięśnia sercowego dla 
mieszkańców całego województwa ku
jawsko-pomorskiego. 

W roku 2006 odszedł ze stanowiska dy
rektora Krzysztof Demidowicz. Wówczas 
pełniącym obowiązki. został jego dotych
czasowy zastępca- mgr Kazimierz Tur
ki.ewicz. W 2008 roku na dyrektora Szpita
la Uniwersyteckiego powołano dr n. med. 
Wandę Korzycką-Wilińską. 
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Ludwik Rydygier patronem 

bydgoskiej Akademii 

W jaki sposób udało się Panu Rekto
rowi przeprowadzić trudny chyba w tam

tych czasach zabieg nadania bydgoskiej 
Akademii Medycznej imienia znakomite
go chirurga Ludwika Rydygiera? 

Działania w tej sprawie rozpoczęliś

my w 1987 roku. Wówczas to Senat na
szej uczelni podjął uchwałę o zapocząt
kowaniu starań, aby Akademia mogła przy
jąć imię Ludwika Rydygiera. Niestety na
potykamy na zdecydowany sprzeciw ze 
strony władz polityczno-partyjnych. Wie
dząc o przeszłości L. Rydygiera, jako na
czelnego chirurga Wojska Folskiego w ran
dze generała u marszałkaJózefa Filsuci
skiego w wojnie polsko-bolszewickiej, za
decydowały o nadaniu Akademii Medycz
nej w Bydgoszczy imienia Czterdziesto
lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej . 
Senat nasz został zobowiązany do przy
jęcia stosownej uchwały. Protestujemy 
i w związku z tym postanawiamy pozostać 
przy samej nazwie Akademia Medyczna 
w Bydgoszczy. Tymczasem w 1988 roku 
w Chełmnie władze miejscowe podejmu
ją decyzję o postawieniu pomnika profe
sorowi Ludwikowi Rydygierowi. Prowa
dził on bowiem w tym mieście prywatną 
klinikę chirurgii i tam przeprowadził pierw
szą w XIX w. resekcję żołądka. Na uro
czystość wmurowania aktu erekcyjnego 
zostaję zaproszony, jako rektor Akade-
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mii. Przedstawicielem Ministerstwa Zdro
wia jest doktor Krzysztof Kuszewski. Po 
uroczystościach, przy obiedzie opowia
dam mu o naszych perypetiach z patro
nem. Obiecuje mi przełamać partyjne ve
to. W efekcie 31 stycznia 1989 roku z ra
dością dowiadujemy się, iż Sejm Rzeczpo
spolitej nadał Akademii Medycznej w Byd
goszczy imię Ludwika Rydygiera, świa
towej sławy chirurga i uczonego, nau
czyciela i wychowawcy wielu pokoleń le
karzy, syna Ziemi Pomorskiej. 

Rozwój bazy klinicznej 
i dydaktycznej Akademii 

Czasy w jakich przyszło Panu Rekto
rowi planować inwestycje budowlane, stra
tegiczne dla rozwoju ośrodka nauczania 
medycyny, nie należały chyba do sprzy
jających. Jak radził sobie Pan Profesor 
w tamtym okresie? Czy wybudowana w la
tach siedemdziesiątych patomorfologia za
spokajała bieżące i perspektywiczne po
trzeby przyszłej samodzielnej uczelni? 

Parniętam jak w 1977 roku Minister Zdro
wia prof. Marian Śliwiński wizytował nowo 
wybudowany zakład i wyrażał zachwyt nad 
jego przestronnością. Powiedziałem mu 
wówczas, iż za kilka lat powszechną będzie 
opinia, że ciasnota w tym obiekcie świadczy 
o ciasnocie umysłowej Domaniewskiego, 
który dopuścił do rezygnacji z zaplanowa
nego jeszcze jednego piętra, co argumento
wano brakiem funduszy. 
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Lata osiemdziesiąte były szalenie tru
dne dla szkolnictwa wyższego i sektora 
zdrowia. Mimo wszystko w 1987 roku 
podjąłem starania o wybudowanie kolej
nego obiektu dydaktyczno-naukowego 
z trzema salami wykładowymi i kilkoma 
seminaryjnymi i ćwiczeniowymi oraz po
mieszczeniami dla paru zakładów nauko
wo-dydaktycznych. Był to okres cięć fi
nansowych, jakie Ministerstwo Zdrowia 
wymierzyło w inwestycje realizowane dla 
nauk medycznych. Mając to na uwadze, 
najpierw zapewniłem sobie poparcie u pa
ni naczelnik, dzierżącej w ręku decyzje fi
nansowe departamentu. Następnie upro
siłem dyrektora ds. inwestycji, by zechciał 
spędzić dwa dni w Bydgoszczy. Wresz
cie władze wojewódzkie zaprosiły szefa 
resortu na wizytację uczelni i innych pla
cówek służby zdrowia. Mieliśmy pecha, 
gdyż na dzień spotkania z ministrem za
planowano w Akademii Medycznej w Lub
linie kolokwium habilitacyjne dra Zenona 
Gwieździńskiego, naszego dermatologa. 
Jako recenzent musiałem stawić się tam o
sobiście. Wyjechaliśmy zaraz po głosowa
niu. Wyliczyliśmy z kierowcą, że jadąc 120-
-130 kilometrów na godzinę powinniśmy 
zdążyć na czas. Minister miał być o godzinie 
17.00. Doktor Gwieździński zadeklarował 
pokrycie wszystkich zapłaconych manda
tów. W rezultacie zjawiliśmy się w Byd
goszczy 15 minut przed czasem. 

Kiedy stanęliśmy już z ministrem i wła
dzami w miejscu planowanego budynku, 
zreferowałem konieczność rozpoczęcia 
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jego budowy. Zaproszony gość uznał słu
szność naszych argumentów, ale orzekł 
jednocześnie, że w dobie rygorystycz
nych oszczędności nie ma żadnych moż
liwości finansowych, aby nas w tym wspo
móc. Pragnąc poprzeć swoją tezę, popro
sił zorientowanego w sprawie dyrektora 
departamentu o potwierdzenie. Tymcza
sem ten wyznał, że znalazł pewne sumy 
w funduszach zwalczania narkomanii. Po
nieważ dzięki planowanej inwestycji za
kład medycyny sądowej wzbogaci się o do
datkowe pomieszczenia w starym budyn
ku patomorfologii, można zatem urucho
mić na ten cel wspomniane środki. Wo
bec takich faktów natychmiast rozpoczę
to budowę, nazywając obiekt "nową pa
tomorfologią''. Nawiasem mówiąc w pier
wszej kolejności z pieniędzy tych dobudo
wano pomieszczenia dla biblioteki uczel
nianej. Podczas trzeciej kadencji rektor
skiej, zdobywając niezbędne fundusze, 
doprowadziłem tę realizację do szczęśli
wego finału . 

W ostatnich miesiącach słyszymy wy
powiedzi władz naszej uczelni o możli
wości utworzenia w Bydgoszczy lub To
runiu wydziału stomatologii. Trudno o
cenić szanse realizacji tego zamierzenia. 
Pomysł ten jednak nie jest nowością, ro
dził się bowiem już w początku funkcjo
nowania Akademii ... 

Owszem. W końcowych latach osiem
dziesiątych Ministerstwo Zdrowia zaczę-
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ło wywierać coraz silniejszy nacisk na nas, 
abyśmy zorganizowali nauczanie stoma
tologii. W związku z tym władze woje
wódzkie i miejskie proponowały nam ko
lejne budynki z przeznaczeniem na za
kłady niezbędne do uruchomienia tego 
kierunku. Były to przede wszystkim róż
ne obiekty szkolne, co wywoływało od 
razu sprzeciw kuratorium oświaty, rodzi
ców i młodzieży. W 1990 roku, kiedy od
bierano bydgoskiemu PZPR nierucho
mości przy Rondzie Jagiellonów, wystą
piłem o przydzielenie naszej uczelni nie 
tylko tzw. harmonijki, w której umiesz
czono rektorat i dziekanaty, ale również 
sąsiadującego budynku mieszczącego u
przednio międzywojewódzką szkołę par
tyjną. Zobowiązałem się wówczas do u
ruchomienia w tym miejscu w terminie 
jednego roku oddziału stomatologii. Nie
stety obyliśmy się smakiem, bowiem jego 
właścicielem stała się Wyższa Szkoła Pe
dagogiczna. Ze wspomnianego majątku 
otrzymaliśmy dodatkowo część obiektu 
głównego, zajmowanego przez Urząd Skar
bowy, gdzie ulokowaliśmy administra
cję. Po kilku latach udało się nam wywal
czyć cały budynek. 

Zmieniliście Państwo plany dotyczące 
uruchomienia stomatologii? 

Jedynie co do jej lokalizacji. W związku 
z brakiem możliwości zajęcia wspomnia
nej szkoły partyjnej, Senat uczelni podjął 
uchwałę o przeznaczeniu usytuowanego 

ł( 

W Jotelu rektora 

na terenie Szpitala dra A. Jurasza wie
żowca na zakłady stomatologii. Jak już 
nadmieniłem, był on wcześniej zaplano
wany jako biurowiec administracji akade
mii i szpitala klinicznego. Pracownia ar
chitektoniczna z Poznania przygotowała 
bardzo nowoczesny projekt dla potrzeb 
nowego kierunku. Firmy japońskie, chcąc 
wejść na polski rynek, oferowały nam 
wspaniałe wyposażenie po bardzo niskiej, 
promocyjnej cenie. Niestety tym.razem na 
przeszkodzie stanął świeżo powołany dy
rektor Departamentu Nauki i Szkolnic
twa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia 
dr Rafał Niżankowski. Był to jedyny w hi
storii niechlubny wyjątek, gdy minister
stwo nie poparło rozwoju naszej uczelni. 

Załuje Pan, że wówczas się nie udało? 

Tak, ponieważ Bydgoszcz miałaby je
den z najnowocześniejszych oddziałów 
stomatologii. Pan Niżankowski bez wąt
pienia kierował się wówczas względami 

pozamerytorycznymi. 

Niezwykle skomplikowanie przebiega
ły także starania o zorganizowanie w Byd
goszczy kliniki kardiochirurgii. Wydawa
ło się, że trudności nie zostaną przez
wyciężone. Jak zatem doszło do tego, że 
mamy w naszym mieście tak prężny oś
rodek tej specjalności medycznej? 

Rzeczywiście. Ówczesny rektor prof. 
Józef Kałużny w końcówce swojej dru-
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giej kadencji w 1996 roku zaprosił do 
Bydgoszczy specjalistę krajowego kardio
chirurgii prof. Antoniego Dziatkowiaka. 
Nie kwestionował on celowości utwo
rzenia u nas kliniki tej specjalności obok 
dynamicznie rozwijającej się już kardio
logii inwazyjnej. Uważał jednak, że naj
pierw powinniśmy pozyskać do akademii 
kardiochirurga ze stopniem doktora ha
bilitowanego. Jego zadaniem byłoby roz
poczęcie działań mających na celu stwo
rzenie odpowiednich warunków lokalo
wych oraz zorganizowanie niezbędnego 
dla działalności klinicznej sprzętu. W ges
tii tej osoby byłoby również pozyskanie 
kandydatów na asystentów i ich wyszko
lenie. Realizację tego zamierzenia widział 
w perspektywie wielu lat. 

Jednak nastąpiło to znacznie szybciej. 

Tak. Po wygranych wyborach na moją 
trzecią kadencję rektorską postawiłem so
bie, jako główny cel w zakresie działal
ności klinicznej utworzenie kliniki kar
diochirurgii. Zatelefonowałem wówczas 
do specjalisty krajowego, aby usłyszeć je
go opinię. Raz jeszcze powtórzył mi swój 
punkt widzenia. Powiedział jednocześ
nie, że nie ma u siebie odpowiedniego 
kandydata na kierownika i obecnie nie 
widzi takiego na terenie kraju, zwłaszcza 
w sytuacji budowanej kliniki karcliochi
rurgicznej w Białymstoku. Cieszyła się 
ona bowiem pełnym poparciem Minis
tra Zdrowia prof. RyszardaJacka Żocho-

1i 

wskiego i pochodzącego z tamtych te
renów premiera Włodzimierza Cimosze
wicza. W związku z tym zacząłem zabie
gać o rozmowę z ministrem. Pomimo 
zakulisowych starań i poparcia związa
nych z Bydgoszczą bliskich mu osób, od
mówił spotkania ze mną. Stwierdził jed
noznacznie, że nie popiera tworzenia tej 
kliniki u nas. 

Nie poddał się Pan? 

W pierwszych dniach czerwca 1996 
roku, jako rektor-elekt poprosiłem o roz
mowę prof. Mariana Śliwińskiego, kie
rownika Kliniki Kardiochirurgii w Insty
tucie Kardiologii w warszawskim Aninie, 
którego znałem od lat. Na początku spot
kania podziękowałem mu, jako byłemu 
ministrowi zdrowia za powołanie w Byd
goszczy Zespołu Nauczania Klinicznego, 
później zaś filii AMG i wreszcie II Wy
działu Lekarskiego, bowiem na wszyst
kich dokumentach erekcyjnych widnieje 
jego podpis. Wyraziłem swoją ogrom
ną wdzięczność za jego niezwykły gest, 
kiedy osobiście zjawił się w Bydgoszczy 
i podjął natychmiastową decyzję zakupu 
dla nas nowoczesnego sprzętu, po tym 
jak straciliśmy wówczas w pożarze apa
rat rentgenowski. Miało to miejsce w lu
tym 1973 roku, podczas pełnienia prze
ze mnie w czasie trzech miesięcy funk
cji dyrektora Szpitala im. dr. A. Jurasza. 
Wspomniałem, że gdy odwiedził wów
czas nasz szpital zaniechał jego inspekcji, 
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spędzając większość wizyty w gabinecie 
dyrekcji, jedząc świetne pączki i dysku
tując o problemach zarządzania. Przypo
mniałem owe ważne dla nas chwile, kie
dy przydzielił nam mikroskop elektrono
wy, będący w pewnym sensie nagrodą za 
błyskawicznie przeprowadzoną budowę 

zakładu patomorfologii. Przechodząc do 
meritum mojej wizyty, zapytałem Pro
fesora, czy nie zechciałby ukoronować 
swych zasług dla Bydgoszczy, podejmu
jąc się zorganizowania w Akademii Me
dycznej kliniki kardiochirurgii, obejmując 
zarazem jej kierownictwo. Profesor Śli
wiński wyraził zgodę. Ustaliliśmy harmo
nogram działań . Złożyliśmy wizytę dy
rektorowi Instytutu Kardiologii, powia
damiając go o naszym zamiarze, oraz 
prosząc o poparcie podczas przydziału 
w przyszłości aparatury. 

Jesienią, kiedy rozpocząłem formalne 
kierowanie uczelnią, ogłosiłem wśród chi
rurgów, że szukam kandydatów na asy
stentów kliniki kardiochirurgii. Po prze
prowadzonych rozmowach z ochotnika
mi, podpisałem z nimi umowę o pracę 
i skierowałem na wielomiesięczne szko
lenia specjalizacyjne w klinice prof. Śli
wińskiego. Uczelnia opłaciła koszty ich 
zakwaterowania w Aninie i kupiła każde
mu lupę operacyjną. Zatrudniłem rów
nież anestezjologa i analogicznie oddele
gowałem go do Instytutu w Aninie. 

Gdzie zaplanowaliście Państwo sie
dzibę kliniki? 

~ 

W foteltl rek tora 

Fostanowiliśmy zlokalizować ją w po
mieszczeniach zajmowanych dotąd przez 
chirurgię szczękową, przenosząc tę ostat
nią do Szpitala im. dr. J. Biziela. Rzecz 
jasna nie odbyło się to bez protestów 
i licznych problemów. Przygotowaliśmy 
wraz z prof. Śliwińskim założenia do 
projektu kliniki. Zdobyłem fundusze na 
rozpoczęcie przebudowy części łóżkowej 
i bloku operacyjnego z dużą salą oraz drugą 
przygotowawczo-awaryjną. Decyzję w tej 
sprawie podjął wiceminister dr Krzysz
tof Kuszewski, ten sam, który w 1988 
roku doprowadził do zniesienia veta po
litycznego, przeciwko nadaniu naszej u
czelni imienia Ludwika Rydygiera. 

Niełatwym zadaniem okazało się za
pewne wyposażenie kliniki? 

Oczywiście realizacja niezwykle kosz
townego wyposażenia stała się kolejnym 
bardzo trudnym przedsięwzięciem. Wie
lokrotnie zastanawiałem się, jak powinie
nem rozegrać batalię o pozyskanie środ
ków na ten cel. W grudniu 1996 roku 
poprosiłem o spotkanie z wiceminister 
Izabelą Dudzin, decydującą o finansach 
w resorcie zdrowia, mającąprzy tym opi
nię bardzo nieprzystępnej i trudnej w roz
mowach. Zjawiłem się u niej z olbrzymim, 
pięknym bukietem róż i przedstawiłem 
sytuację . Nakreśliłem stan faktyczny na 
tamtą chwilę stwierdzając, że pomieszcze
nia przeznaczone dla kliniki będą wkrót
ce adaptowane, zaś na jej kierownika po-
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zyskałem osobę prof. Śliwińskiego, który 
dodatkowo oddeleguje ze swego zespo
łu doświadczonego kardiochirurga jako 
swego zastępcę. Ponadto - dodałem- od 
jesieni w Aninie szkolenie odbywa czte
rech chirurgów i anestezjolog. Pani wi
ceminister wskazała mi rozwiązanie. Za
proponowała znalezienie sponsorów, któ
rzy zechcą sfinansować część wyposa
żenia, wówczas to ministerstwo byłoby 
skłonne dołożyć brakującą kwotę. 

Powiodło się? 

Wracam do Bydgoszczy. Robię listę 
ewentualnych sponsorów - dyrektorów 
banków i dużych zakładów przemysło

wych, działających w naszym mieście. Zo
staję przyjęty przez każdego z nich. Piję 
kawę, wręczam wykaz niezbędnej apara
tury z cenami i . .. "figa z makiem". Do
staję jedynie tysiąc złotych od dyrektora 
oddziału Narodowego Banku Polskiego. 
Jestem zrozpaczony. Pozostaje ostatnia 
iskierka nadziei. Dzwonię do Prezesa Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych w War
szawie - Anny Bańkowskiej, którą do
brze znam i uzyskuję audiencj ę . Przed
stawiam krytyczną sytuację i proszę o 500 
tys. złotych na zakup aparatury niezbęd
nej do wykonywania operacji w krążeniu 
pozaustrojowym. Tłumaczę, że bez takie
go wkładu własnego nie otrzymam gro
sza z Ministerstwa Zdrowia. Prezes Bań

kowska wykazuje się niezwykłym zrozu
mieniem. Dostaję pół miliona złotych . 

~ 

Od tego momentu szczęście nam sprzy
ja. W styczniu 1997 roku w Zakopanem 
zwołano naradę rektorów akademii me
dycznych, na której zjawiam się jako 
pierwszy. W recepcji zastaj ę znaną mi już 
panią wiceminister odpowiedzialną za fi
nanse z nowo zaprzyjaźnionym dyrekto
rem Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Zapraszam ich oboje do swe
go pokoju na "krople nasercowe". Wy
ciągam piersiówkę i nasze relacje stają się 
przyjazne. Jesteśmy rozluźnieni. Na dru
gi dzień, podczas obrad, kilku rektorów 
ostro podnosi h.."Westie finansowe, czym 
doprowadza panią minister do dużego 
zdenerwowania. W przerwie obrad po
nownie zapraszam na "rozluźnienie ner
wów". Mam już wyrobione "wejście". 

Kilka dni później pani wiceminister 
zawiadamia mnie, że szef resortu prof. 
Żochowski zgodził się przyjąć nas obo
je w sprawie wyposażenia kliniki. Już nie 
protestuje, ale jest jeszcze spięty i bierze 
długopis, skreślając mniej więcej połowę 
z przygotowanej przez prof. Śliwińskiego 
listy niezbędnego wyposażenia. Na szczę
ście przezornie, przed przyjazdem do War
szawy podwoiłem poszczególne pozycje. 
Skreślenia ministra, skąd inąd szalenie za
dowolonego z poczynionych oszczędno
ści, przyniosły w efekcie zamierzony cel. 
Zatwierdzono wszystko, co było potrzeb
ne do uruchomienia kliniki. Pani mini
ster pochwaliła mnie przy tym, że wcze
śniej udało mi się zdobyć pół miliona 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Radość moja jednakże nie trwała dłu
go. Mijają dwa miesiące. Minister nie pod
pisał do realizacji żadnej z pozycji. Jed
nocześnie wiem, że pieniądze płyną do 
nowo tworzonej kliniki w Białymstoku. 
Proszę o wsparcie dwóch parlamentarzy
stów z Bydgoszczy, z którymi jadę ponow
nie do szefa resortu. Fosłowie prowadzą 
z nim twarde negocjacje i doprowadzają 
do stopniowego uruchomienia zakupów. 

Z dokończeniem budowy kliniki rów
nież były problemy? 

W sierpniu środki przewidziane na rok 
1997 skończyły się i wykonawca chciał 
zejść z budowy będąc w połowie robót. 
Resort zdrowia kategorycznie odmawiał 
nam dodatkowych funduszy. Znalazłszy 

się w sytuacji bez wyjścia, sięgnąłem po 
ostatnią deskę ratunku. Poprosiłem o roz
mowę z Podsekretarzem Stanu w Kance
larii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Edwardem Szymańskim, który w 1984 
roku przełamał veto ministra finansów, 
dzięki czemu powstała bydgoska Akade
mia Medyczna. Przedstawiłem zaistniały 
problem, informując że do zakończenia 
całej inwestycji potrzeba jeszcze około 
trzech milionów złotych. Pan minister 
odparł, że zorientuje się w sytuacji i spró
buje pomóc, choć jednoznacznie dał mi 
do zrozumienia, że z pewnością nie zor
ganizuje całej niezbędnej kwoty. Wyko
nawców ubłagałem, by nie zeszli z bu
dowy. Bardzo szybko napłynęła wiado-

~ 

W fotelu rektora 

mość od ministra Szymańskiego o prze
kazaniu miliona złotych . Suma ta pozwo
liła na prowadzenie robót budowlanych 
do końca roku kalendarzowego. Zbiegło 
się to z inauguracją roku akademickiego. 
Tego dnia o poranku odbieramy telefon 
z Ministerstwa Zdrowia z informacją, 
że nagle i niezaplanowanie w naszych 
uroczystościach weźmie udział wicemi
nister. Po imprezie zapraszam go na o
biad. Dowiaduję się, że otrzymał zadanie 
osobistego zapoznania się ze stanem ro
bót w klinice kardiochirurgii. Dodał jed
nocześnie, że rano przed uroczystościa
mi był w szpitalu i całkowicie potwierdzi 
moje informacje. Po tym wydarzeniu na
tychmiast na nasze konto wpłynął mi
lion złotych, a zatem roboty adaptacyj
ne mogły ruszyć pełną parą, nie burząc 
kalendarza inwestycyjnego. W roku 1998 
dostajemy brakujące fundusze na dokoń
czenie zaplanowanych prac i aparaturę . 

Jesienią tego roku przecięta zostaje wstę
ga i wkrótce ruszają pierwsze operacje. 

Ciekawa, choć nie usłana różami by
ła droga do zorganizowania kierunku 
farmacji, na powołanym już w grudniu 
1985 roku Wydziale Farmacji. 

Nie będę już wracał do starań o prze
jęcie Studium Farmacji CMKP. Wspomnę 
jedynie, że na tym wydziale w 1987 roku 
uruchomiliśmy kierunek analityka medy
czna z sześcioma katedrami i zakładami, 
przyjmując pierwszych studentów. Dzie-
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karrem została prof. Maria Kotschy. Pod
jęto równocześnie starania o zorganizo
wanie kierunku farmacji, jednak napo
tkano na zdecydowany sprzeciw analo
gicznych wydziałów funkcjonujących na 
uczelniach medycznych. W 1989 roku u
tworzono kolejne dwie katedry i zakłady. 
W 1996 roku przy Wydziale Farmaceu
tycznym naszej Akademii zorganizowano 
Międzyuczelniane Centrum Fizyki Me
dycznej. Partnerem w tym przedsięwzię

ciu był Wydział Fizyki i Astronomii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu. W 1999 roku wprowadziliśmy- jako 
drudzywkraju-studia wieczorowe i za
oczne w zakresie kosmetologii, uzyskując 
na ten cel nowy budynek dydaktyczny. 
Stworzyliśmy tym samym Katedrę Kos
metologii z trzema zakładami. W roku 
2000 na kierunku analityka medyczna Wy
dział uruchomił specjalność biomedycy
na laboratoryjna. Utworzono wówczas 
kolejną katedrę i zakład. W 2001 roku 
wprowadzono nową specjalność biome
dycynę informatyczną. 

W październiku 2000 roku, podczas po
grzebu Minister Zdrowia Franciszki Ce
gielskiej w Gdyni, szedłem w kondukcie 
żałobnym wraz z prorektorem gdańskiej 
Akademii Medycznej prof. dr. hab. n. farm. 
Romanem Kaliszanem. Bardzo gorąco 
namawiał mnie, abym na nowo podjął 
działania zmierzające do utworzenia kie
runku farmacji na naszym wydziale. O
biecywał pomoc w znalezieniu specjali
stów mogących pokierować katedrami 

1{ 

i zakładami. Ówczesny dziekan wydziału 
dr hab. Bronisław Grzegorzewski, prof. 
AM był zachwycony taką perspektywą 
i rozpoczął rozmowy z potencjalnymi 
kandydatami z Poznania. Tymczasem ja 
pojechałem do Gdańska na spotkanie 
z prof. Kaliszanem, w czasie którego wska
zał mi on ewentualne nazwiska z War
szawy, Łodzi i Lublina. Niestety zainte
resowana farmaceutka z Gdańska, reko
mendowana przez prorektora, w ostat
niej chwili zrezygnowała zastraszona przez 
swego dziekana. 

Mieliśmy jednocześnie świadomość, 

że najważniejszą sprawą warunkującą po
wołanie u nas kierunku farmacji, jest u
zyskanie poparcia w tej kwestii prof. Ja
na Pawlaczyka z poznańskiej Akademii 
Medycznej . Pełnił on wówczas odpowie
dzialne funkcje w Radzie Głównej Szkol
nictwa Wyższego, a następnie w Pańs
twowej Komisji Akredytacyjnej. Wybra
liśmy się więc wraz z dziekanem B. Grze
gorzewskim na pierwszą rozmowę. Zo
staliśmy przyjęci bardzo uprzejmie, jednak 
raczej chłodno. Przedstawiono nam listę 
warunków koniecznych do spełnienia. 

Następnie udaliśmy się z dziekanem 
do Lublina na rozmowy z prorektorem 
tamtejszej akademii prof. dr. hab. n. farm. 
Kazimierzem Głowniakiem. Profesor oka
zał się człowiekiem bardzo życzliwym. 
Obiecał zwerbować dla nas habilitującą 
się panią doktor i wskazał miejsca po
szukiwań dalszych uczonych. Kolejnego 
profesora, który zechciał objąć u nas 
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katedrę pozyskałem w warszawskim In
stytucie Leków. 

Rektor Akademii Medycznej w Łodzi 
wyraził zgodę na zatrudnienie w naszej 
uczelni, jako podstawowym miejscu pra
cy dwóch pań profesor, które tam pozo
stałyby na drugim etacie. Uległy one jed
nak szantażowi swego szefostwa wydzia
łu i prorektora-farmaceuty tak, iż w rezul
tacie bydgoska akademia stała się dla nich 
drugim miejscem pracy. Kolejnych samo
dzielnych nauczycieli akademickich w tym 
profesora tytularnego pozyskaliśmy z Poz
nania. Wszyscy wyrazili chęć przejścia na 
nasz wydział i przyjęli proponowane im 
w naszym mieście mieszkania. 

Czy władze Bydgoszczy były skłonne 
wówczas pomóc w trudach utworzenia 
kierunku, choćby właśnie poprzez przy
dział mieszkań dla nowo pozyskanych 
profesorów? 

Zdecydowanie tak. Miasto niezwykle 
życzliwie odnosiło się do naszych starań 
i chętnie pomagało w budowaniu Akade
mii. We wspomnianym czasie - muszę to 
podkreślić - prezydent Bydgoszczy po
zostawił do dyspozycji nowych kierowni
ków katedr farmacji ogółem osiem mie
szkań. Zaproponował poza tym dla chęt
nych działki budowlane. 

Powołanie nowego kierunku studiów 
wymagało zapewne pozyskania dalszych 
pomieszczeń dydaktycznych i laborato-

~ 

Ił/' fotelu rektora 

ryjnych. Czy uczelnia była pod tym wzglę
dem gotowa na takie wyzwanie? 

Niezupełnie. Musiałem pomyśleć i o tej 
kwestii. Otrzymaliśmy budynek zajmowa
ny dotąd przez szkołę zawodową przy 
ulicy Gliwickiej, w którym zamierzaliśmy 
zlokalizować dwa zakłady. Ponadto roz
począłem rozmowy z wiceprezydentem 
miasta na temat przydzielenia nam kolej
nego obiektu szkolnego przy ulicy Ponia
towskiego oraz podobnego położonego 
przy ulicy Świętojańskiej. Padła również 
propozycja przejęcia zabudowań na tere
nie sanatorium w Smukale. Podjąłem tak
że negocjacje z samorządem wojewódz
twa dotyczące ewentualnego przekazania 
Akademii nieruchomości po Zakładach 
Naprawczych Sprzętu Medycznego na uli
cy Olszewskiego. Flanowaliśmy umieścić 
tam cztery zakłady. Marszałek - ku na
szemu zaskoczeniu - zażądał pieniędzy, 

co było dotąd w relacjach z władzami sa
morządowymi niespotykane i ostatecz
nie ustalił sumę na 700 tys. złotych. Se
nat nasz zatwierdził zakup, lecz kiedy po
wiadomiłem go o tym, nieoczekiwanie 
i bez żadnego uzasadnienia odparł, że 
jednak wspomnianego obiektu nie sprze
da. Jakiś czas później nastąpiło porozu
mienie pomiędzy prezydentem miasta Byd
goszczy, a marszałkiem województwa 
i w ramach transakcji wymiennej prze
kazano nam bardzo stary budynek przy 
ulicy Gimnazjalnej. Jego remont oka
zał się jednak nieopłacalny. 
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Mając za sobą zrealizowaną znaczną 

część niezbędnych prac, wybraliśmy się 

z dziekanem B. Grzegorzewskim na dru
gą rozmowę do prof. J. Pawlaczyka. Zre
ferowaliśmy stan naszych przygotowań. 
Zachwalając gorąco możliwości bydgo
skiego ośrodka, przekonaliśmy profesora 
o zasadności powołania tutaj kierunku 
farmacji. W rezultacie zostaliśmy przy
jęci bardzo serdecznie i uzyskaliśmy za-

• • • o 

pewruerue o Jego poparem. 
Na najbliższym spotkaniu dziekanów 

wydziałów farmaceutycznych, prof. Paw
laczyk przekonał gremium o konieczno
ści powołania nowego kierunku w Byd
goszczy. Sprzeciw wyraził jedynie dzie
kan z Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Jak wypadł finał owych starań? 

Mając za sobą poparcie innych ośrod
ków farmaceutycznych, wystąpiliśmy do 
ministra zdrowia z wnioskiem o powoła
nie kierunku, zaś prof. Pawlaczyk czuwał 
nad kolejnymi krokami na szczeblu cen
tralnym. W wyniku wszystkich zabiegów 
w 2002 roku na Wydziale Farmaceutycz
nym bydgoskiej Akademii Medycznej u
tworzono kierunek farmacja- studia dzien
ne i wieczorowe i przeprowadzono re
krutacj ę na I rok studiów. Powołaliśmy je
denaście katedr i zakładów niezbędnych 
do prowadzenia dydaktyki. Uruchamia
nie ich działalności uzależnialiśmy od po
zyskiwania kadry kierowniczej i niezbęd
nych warunków lokalowych. 

~ 

Kiedy zakończyła się Pańska kaden
cja czuwał Pan jednak dalej nad realiza
cją tego przedsięwzięcia? 

W 2002 roku, po wygranych wyborach 
rektorskich przez prof. Danutę Miścieką
-Śliwkę zostałem powołany na pełnomo
cnika ds. farmacji. Rozeznawszy się w stru
kturach organizacyjnych i programach na
uczania na wszystkich podobnych wy
działach w kraju, przygotowałem harmo
nogram inicjowania działalności poszcze
gólnych katedr w zależności od zapotrze
bowania dydaktycznego. Istotnym było 
również spełnienie kryteriów uzyskania 
uprawnień do nadawania stopni nauko
wych. Zacząłem przygotowywać listę e
wentualnych dalszych kandydatów na kie
rowników katedr. W styczniu 2003 roku 
zostałem jednak niespodziewanie odsu
nięty. Rozpoczęto opracowywanie doku
mentacji budynku dla zakładów farmacji 
z lokalizacją przy ulicy Jurasza w Byd
goszczy. Marszałek województwa zobo
wiązał się sfinansować tę inwestycję za 
sumę 24 milionów złotych . 

Zdaje się jednak, że realizacja przed
sięwzięcia w tym miejscu nie była od po
czątku taka oczywista? 

Na początku 2004 roku dowiedziałem 
się od pani rektor, że zaistniał problem 
z budową tego obiektu w Bydgoszczy, 
przy ul. Jurasza. Podczas wstępnych ba
dań gruntu natknięto się rzekomo na cen-

-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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ne wykopaliska archeologiczne. Mogło to 
opóźnić inwestycj ę znacznie w czasie, do 
czego nie mogliśmy dopuścić. Gmach 
był wszakże niezbędny ze względu na ol
brzymie potrzeby dydaktyczne. Wniosek 
nasuwał się jeden. Budynek farmacji po
wstanie . . . ale nie w Bydgoszczy. 

Sugeruje Pan Profesor, że obmyślano 
inną jego lokalizację? 

Pozwoli Pan, że dokończę kwestię wy
kopalisk archeologicznych. Podniósł j ą 

"D ziennik Bydgoski" z 20 września 1930 
roku - o czym przypomniała w styczniu 
2004 roku "Gazeta Wyborcza". Doniesio
no tam, że w miejscu rozpoczętej budowy 
szpitala w 1928 roku natrafiono na gro
by prehistoryczne z epoki łużyckiej , zaś 

cenne eksponaty przekazano do Muze
um Miejskiego w Bydgoszczy. Tymcza
sem pamiętam, że kiedy w 2001 roku bu
dowaliśmy korytarz podziemny, łączący 
wieżowiec ze skrzydłem zachodnim bu
dynku głównego szpitala, żadne nowe zna
leziska nie zostały odkryte. 

Czyli przyczyny archeologiczne nie mo
gły wchodzić w grę. Jak zatem potoczyły 
się dalsze losy tej zaplanowanej inwestycji? 

Jesienią 2004 roku połączyliśmy się 

z Uniwersytetem Mikołaj a Kopernika 
w Toruniu, jako jego Collegium Medicum. 
Wybory na prorektora ds. Collegium Me
cli cum w 2005 roku wygrała prof. Małgo-

~ 

W foteltt rektora 

rzata Tafil-Klawe. To przesądziło sprawę. 

W ciągu jednego roku od rozpoczęcia ka
dencji budynek nie tylko mógł s tanąć 

w Bydgoszczy, czemu nie przeszkodziły 

żadne wykopaliska, ale po jego wyposa
żeniu pierwsze zaj ęcia dydaktyczne od
były się już j esienią 2006 roku. 

Panie Profesorze, kończąc i podsu
mowując jednocześnie tę część wywiadu, 
chętnie poznalibyśmy nieco szczegółów 
dotyczących uwarunkowań politycznych, 
w jakich przyszło Panu pracować dla do
bra uczelni. Myślę tutaj o kwestiach rela
cji łączących rektora z władzą. zwłaszcza 
w czasach PRL-u. Trzeba było chyba wy
kazać się fantastycznym zmysłem dyp
lomacji, aby z jednej strony móc umiejęt
nie rządzić uczelnią. stwarzając jej przy 
tym warunki do dynamicznego rozwoju, 
z drugiej zaś -mając zwłaszcza przeszłość 
akowską i powstańczą- nie ulec całkowi
cie indoktrynacyjnej sile ówczesnego apa
ratu wszechobecnej władzy partyjnej? 

Cóż, całe życie człowiek zmuszony 
był do umiejętnego balansowania pomię
dzy władzą i jej decyzjami, dobrem uczel
ni, a własnymi przekonaniami. Myślę, że 

moje relacje z decydentami różnych szcze
bli dobrze nakreśli kilka zdań narracji, będą
cych szkicem do obrazu tamtych czasów. 
Dzięki przypadkowym spotkaniom na 

terenie szpitala i rozmowom przy kawie 
w gabinecie lekarza otaczającego opieką 

medyczną najważniej szych notabli par-
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tyjnych: I sekretarza Komitetu Wojewódz
kiego PZPR oraz wiceprzewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej (członka 
egzekutywy wojewódzkiej PZPR), mia
łem możliwość wypowiadania swego zda
nia na temat zarządzania szpitalem, pro
blemów służby zdrowia i mojej własnej 
wizji tworzenia w przyszłości uczelni me
dycznej w Bydgoszczy. 

Przypuszczam, że te towarzysko-pry
watne rozmowy i dyskusje przyczyniły 
się do powołania mnie w lutym 1970 ro
ku na pełnomocnika ds. zorganizowania 
Zespołu Nauczania Klinicznego AMG, 
czy też zmuszenia mnie w lipcu 1972 ro
ku do rezygnacji z objęcia funkcji kie
rownika Studium Farmacji Centrum Me
dycznego Kształcenia Podyplomowego. 
Relacje te spowodowały, iż powierzono mi 
w styczniu 1973 roku - specjalnie wów
czas dla mnie utworzone- stanowisko za
stępcy dyrektora szpitala ds. naukowo-dy
daktycznych z dodatkowym zakresem obo
wiązków prowadzenia inwestycji niezbęd
nych dla przyszłej uczelni medycznej. 

Ocena mojej działalności dała asumpt 
do podjęcia już w styczniu 1975 roku 
przez wojewódzkie władze partyjne i rek
tora AMG decyzji o wyborze mnie na 
kierownika mającej powstać filii uczelni 
gdańskiej, o czym w tajemnicy dowie
działem się od rektora. W związku z tym 
zostałem włączony- obok szefa Zespo
łu Nauczania Klinicznego AMG, lekarza 
wojewódzkiego i przedstawicieli Komi
tetu Wojewódzkiego PZPR do rozmów 

~ 

odbywających się w Akademii Medycz
nej w Gdańsku na temat przyszłej struk
tury jej filii w Bydgoszczy. 

Pierwszego kwietnia 1979 roku z okazji 
dwudziestej rocznicy prowadzenia przeze 
mnie Zakładu Patomorfologii złożyli mi 
wizytę wraz z życzeniami i gratulacjami I 
sekretarz KW PZPR, wicewojewoda ile
karz wojewódzki. Wysunąłem wówczas 
koncepcję utworzenia w ramach filii AMG 
II Wydziału Lekarskiego w Bydgoszczy, 
popierając ją szeregiem argumentów. Uda
ło się wtenczas przekonać decydentów 
partyjnych i zapalić ich do tego projektu. 
Ustaliliśmy strategię działań i już 15 maja 
bydgoskie władze wojewódzkie podej
mowały bankietem kierownictwo AMG. Po
mimo negatywnego stanowiska senatu u
czelni gdańskiej, I sekretarz komitetu uzy
kał zapewnienie rektora, że wystąpi on 
do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o 
powołanie II Wydziału Lekarskiego. 

Gdy zapadła ostateczna decyzja utwo
rzenia w 1984 roku samodzielnej uczelni 
medycznej, minister zdrowia, zgodnie z u
stawą winien był mianować rektora na 
pierwszą kadencję. Zasięgał w tym celu 
opinii o kandydatach zarówno u bydgo
skich władz wojewódzkich, jak i w Aka
demii Medycznej w Gdańsku . 

Miał Pan mocną pozycję w politycz
nym środowisku Bydgoszczy? 

Raczej tak. Myślę, że nie bez znacze
nia w kontaktach z władzami było duże 
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poparcie, jakiego udzielano mi podczas 
wyborów na kolejne kadencje (w naszej 
uczelni, zgodnie z wariantem ustawy o szko
lnictwie wyższym, rektora wybierał se
nat). Tylko przy wyborze na drugą ka
dencję miałem kontrkandydata, który u
zyskał wówczas zaledwie dwa głosy. Na 
trzecią i czwartą byłem jedyny. 

Takie umocowanie we własnym śro
dowisku akademickim dało mi silną po
zycję wobec władz partyjnych i admini
stracyjnych. Dzięki temu, mając dodat
kowo wsparcie najbliższych współpraco
wników w uczelni i szpitalu, mogłem prze
ciwstawić się podjętym już decyzjom po
litycznym dotyczącym np. obsady kadro
wej. Odnosiło się to najpierw do naczelnej 
pielęgniarki szpitala klinicznego, później 
zaś do kandydata na dyrektora admini
stracyjnego uczelni. W końcowych latach 
osiemdziesiątych, było to wprost niespoty
kane, aby sprzeciwić się dyrektywom wy
danym w "białym domu" (KW PZPR). 

Silna pozycja rektora dawała szansę 
zjednywania władz do działań mających 
na celu wzmocnienie i rozwój bydgoskiej 
Akademii Medycznej. 

Bez wątpienia. Jednocześnie jestem jed
nak głęboko przekonany, że owe dobre 
"układy" z kolejnymi włodarzami miasta 
Bydgoszczy i województwa były przede 
wszystkim wynikiem ich przekonania, co 
do konieczności doprowadzenia do po
wstania samodzielnej uczelni medycznej, 

~ 

W fotelu rektora 

a potem jej stałego i systematycznego 
dalszego rozwoju. Na przestrzeni lat od 
1970 do 2002 roku, kierując przez 18 lat 
uczelnią, mogłem z całą odpowiedzialno
ścią stwierdzić, że "w Bydgoszczy zawsze 
świeci słońce, bo takie mamy władze", czego 
zazdrościły nam inne ośrodki akademickie. 

Kiedy pozyskiwałem kadrę kierowni
czą z innych uczelni, dla której koron
nym argumentem przetargowym w kwes
tii przeniesienia do Bydgoszczy było mie
szkanie, zawsze mogłem liczyć na urzę
dującego prezydenta miasta. Władze wo
jewódzkie z funduszy terenowych roz
budowywały i modernizowały Szpital im. 
dra A. Jurasza, wznosiły zakłady teore
tyczne, wspomogły- zwłaszcza w począt
kowych latach- zakupy aparatury i sprzę
tu medycznego, niezbędnego nie tylko 
w procesach terapeutycznych czy diag
nostycznych, ale również koniecznego do 
dydaktyki i działalności naukowej. 

Zdaje się, że również w kwestii roz
szerzenia infrastruktury uczelni- o czym 
już rozmawialiśmy- mógł Pan Profesor 
liczyć na pomoc lokalnych władz. 

Oczywiście. Niezwykła życzliwość ko
lejnych prezydentów i Rady Miasta Byd
goszczy przejawiała się także podczas 
przydzielania Akademii Medycznej bu
dynków na potrzeby rozwoju nowych 
kierunków nauczania czy też terenów 
przylegających do szpitala klinicznego 
(ogródki działkowe), niezbędnych do dal-
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szej jego rozbudowy, a także innych obiek
tów służących uczelni. 

Gdyby miał Pan Profesor dokonać 
pewnego podsumowania, z przedstawi
cielami której opcji politycznej pracowa
ło się Panu najlepiej? 

Podczas kolejnych kadencji rektorskich 
nie miałem najmniejszych trudności z na
wiązywaniem bezpośredniego i życzliwe

go kontaktu z władzami miejskimi i woje
wódzkimi w Bydgoszczy, niezależnie od 
ich opcji politycznych. Dlatego trudno mi 
jednoznacznie wskazać na kogokolwiek. 

Lata spędzone na zarządzaniu i admi
nistrowaniu uczelnią akademicką. zwłasz
cza w dobie nieustannych przemian po
litycznych, zmusiły Pana jako rektora do 
funkcjonowania w otoczeniu prawnym 
kilku ustaw o szkolnictwie wyższym. Jak 
z perspektywy czasu ocenia Pan polskie 
ustawodawstwo w tym zakresie? 

~ 

N ie jest łatwo ocenić , która z ustaw 
była najkorzystniejsza dla środowiska aka
demickiego. Każda z nich miała swoje 
cienie i blaski. Na konferencjach rekto
rów uczelni medycznych, a zwłaszcza na 
spotkaniach rektorów szkół akadmickich, 
w wielogodzinnych dysputach rozważaliśmy 

różne aspekty związane ze szkolnictwem 
wyższym. Wynikała z nich konieczność 
zwiększenia autonomii uczelni, potrzeba 
zdecydowanie lepszego ich finansowania, 
a przede wszystkim kierowania większych 
środków na naukę, inwestycje oraz upo
sażenie nauczycieli akademickich. 

O d lat podnoszono kwestię wydłu

żenia kadencji władz szkół wyższych do 
czterech, a nawet pięciu lat. Żartowali
śmy, że przy trzyletnich nowo wybrany 
rektor przez pierwszy rok uczył się zarzą

dzać uczelnią, przez drugi kierował nią, 

a przez ostatnie 12 miesięcy tak postę
pował , aby pozostawić jak najmniej wro
gów i ewentualnie zwiększyć swoją szan
sę na ponowny wybór. 



Bydgoszcv I Centralna Inauguraga Roku Akademickiego Akademii Merfycztrych, stoją 1v pienvszym rzędzie od prmvo/:J Kalużtry, A. Balcar-Boroń, 
Z. Mackiezvicv J Domanie1vski, S. Betlo/e1vski, B. Romański, B. Krupa-Wqjciecho1vska- rektor AMG, B. Śmiechowska, dziekan Wydziału Le
karskiego AMG, 1v dalsi!} kol~jności rektorzy akademii merfyc'{!lych, 1984. 

~~ 
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DZIENNIK USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 23 lipca 1984 r. Nr 36 

1
T R ESC: 
roz.: 

USTAWYr 

190 - z dnia 21 lipc~ 198<ł r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego 4~9 

191 - z dnia 21 Hpca 1984 r. o u tworzeniu AkademH Medycznej w Bydgoszczy 470 

191 

USTAWA 

o utworzeniu Akademii MedyczneJ w Bydgoszc&y. 

Art. t. l. Tworzy się Akademię Medyczn'l w 
Bydgoszczy . zwaną dalej .,Akademią". 

2. Siedzibil Ak ademi i jest miasto Bydgoszcz. 

Art. 2. l. Zadaniem Akademii jest kształcenie l wy. 
chowywanie specjalistów w dziedzinie medycyny, prowa
dze nie badan naukowych oraz kształcenie pracowników 
n•ukl. 

2. Akademia uczestniczy w sprawowaniu opieki zdro
wotnej w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia. 

Art. 3. Nadzór nad Akademi'l sprawuJe Minister 
Zd rowia i Opieki Społecznej. 

Art. 4. l. Akad emia przejmuje Wydział Zamiejscowy 
w Bydgoszczy Akademii Medycmej w Gdansku . 

2. Minister Zdrowia l Opiełd Społecznej, w drodze 
ro•por•ądzenia, określi term fn l zasady przejęcia przez 

Akademię Wydziału ZamlejscJ)wego w Bydgoszczy Aka· 
demli Medycznej w Gdańsku. 

Art. 5. l. Pierwszy statut Akademii ustala oraz po· 
wałuje pierwsze jej organy Minister Zdrowia l Opieki 
Społecznej. 

2. Kadencja organów powolanych przez Minist ra 
Zdrowia i Opieki Społecznej trwa wedlug zasad ogólnych. 

3. Statut noclany Akademii przez Ministra Zdrowi • 
l Opieki Społecznej obowiązuje do czasu zastąpienia g ~ 
przez statut uchwalony przez senat ukonstytuowany na 
zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym. 

Art. 6. Akademia rozpoczyna rekrutację na pierwszy 
rok studiów poczynajliC od roku akademicki ego ł985/1 986. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w tycie z dni em ogłoszenia. 

Przewodolezący Rady Państwa , N. Jab loMkl 
Sekretorz Rad y Państwa: J. Szymune l< 

Faksymi/e strony z Dziennika Ustal/J nr 36 z 1984 roktl za~vierqjącego tiStal/Ję o tlfJVOrzenitl Akademii Mufycznq 
1v Bydgoszczy. 
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Bydgoszc~ Si!Jital XXX-lecia PRL ptyy uL K. Uj~skiego, od 1990 U?'qjeJvódzki Si!Jital im. Jana Biziela, obemie 
Si!Jital Unilver[Jfecki nr 2, zcfjęcie z lotu ptaka (reprodukqa zM. Bog11s1ftiski, Od uJarsiJaftl ba!Jvierskiego do si!Jitala 
klinic~Jego. Z historii b)dgoskiego lec~Jicflva, B)ldgoszcz 2008, s. 231). 
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Bydgoszc:v budo1va zachodniego skT?Ydia S i!Jz"tala im. dm A. jt~msza, stoją od prauJ~/' Jan DomanieJIJski, M. Bo
gus?Jński, Z. Żmudzitiski- I sekretar{ KW PZPR 1v Bydgoszc?J, Z. MesS/Ier- premier; premier obiemje zakup 40. 
mikroskopóJIJ, 1985. 
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Bydgoszcv inaugura~ja roku akademickiego 
IJJ Akademii Merfyc~!'d> 1985. 

Bydgoszcv inauguracja roku akademickiego 1v Akademii Merfyczn~; lvręczenie 
s!?jandam t(/imdmvanego ptzez rzemieślnikóiJJ I?Jdgoskich, 1985. 
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Bydgoszc~ S !{Pital im. J Biziela, pr-~ekazanie darli papieskiego- tiltrasonograjll dla Kliniki 
Chorób I:Peumętrznych i A lergic'(!!JCh prof. B. Romańskiego; obemi m.in.: prymas f ózif Karcfy
naf Glemp, J Domanieu;ski, biskup J N ou;ak, u;iceuJ(!Jeu;oda E. Molik, 1987. 
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Warszawa , dnia 10 czerwca 1989 r . 

Obywat,el 

prof. Jan DOMANIEWSKI 

w Bydgoszczy 

Rada Państwa uchwał~ z dnia 9 czerwca 1989 r. 

nadała Obywat elowi tytuł naukowy profesora 

zwyczajnego nauk medycznych . 

Fak{ymile dokumentu II!Jdanego przez Radę Pmish11a shPierdzqjqcego nadanie Janowi Do
maniewskiemu rytulu naukowego profesora '?}I!Jtzqjnego, 1989. 
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Wizemnek Lt~du;ika Rytfygiera, od 1989 roku patrona Akademii Metfyciftd JJJ Bydgoszczy, umieszczony na aJJJersie 
medalu "Za szczególne zasługi dla Akademii Metfyczn~j 1v Bydgoszczy". 
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Bydgoszcv Rondo Jagiel/onóu~ bt~tfynek rektoratu Akademii Mec!Jctflo/, (widok obect!J). 

Bydgoszcv Rondo Jagie//onóJv, bucfynek administmgi Akadermi Mecfycifle}, (stan z 2004). 
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Bydgoszt:?J oh11arcie Szyita/a im. dra A. Jurasza po modernizag"i, przeman;ia M. Bogu
szyński, 1989. 

Bydgoszcz; S zyz"tal im. dra A. Jurasza po moderniifgi, widok z lotu ptaka, 1989. 
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Bydgoszcv początek bu dOli)' Zespołu Poradni Pr?Jiklinic:'(!!JCh i JJJieżowca, zapia
liOJ/Jatlego JJJÓwczas 1/a rektorat i admi11istragę szyita/a i uczefm; 1985. 

Bydgoszcv Zespól Pr?Jichodni Pf"?J'klinicz'!Ycb Szyita/a im. dra A. ]urasza, 
1997. 
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Bydgoszc:v początek budo/l!)' Kliniki Rebabilitarji S '(/Jitala im. dra A Jurasza, 1996. 

Bydgoszc'?l Klinika Rebabilitarji, 1vidok Jvspółczmry. 
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IJ7 gabinecie, początek III kadengi, 1996. 

-
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Bydgoszcv spotkanie 7JJ gabinecie 7JJ(!Je7voc!J !:Piesła7JJa Olszeu;skiego z oka?Ji 1vizyry pry
masa Józefa Glempa; str!Jq od pran;~i LI?: Olsze7vski- L'r/'qjewoda Bydgoskz; M. Czenvion
ka-Szaflarska, E. Kłopotek, Józef Karc!Jnał Glemp, J Domaninvski, W Halota, ks. B. 
Jaskólskz; ks. R Biniak, 1996. 

Inauguraqa roku akademickiego, 7/J pienvszym r.zydzie: ks. prałat Z. Mamsze1vski, E. S zy
mański (podsekr·etarz stanu JJJ Kancelarii Prezydenta RP), biskup B. L'r/'qjtuś, LI?: O!szeJvski, 
F Gwi11cińska, 1996. 
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Bydgosz~ pr{ekazanie insygnióuJ 1/J/adzy rektorskio/ przezjó'?!fa Kaltitf'Jego ]a!IOIJ)i Domaniewskiemu, pief711S1J zpraJJJo/ 
JJJqjewoda Uf'ieslaJJJ OlszeJJJski, 1996. 
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Bydgoszc~ 60-/ecie S zyitala im. dra A . ]lira sza, odifTaczenie Jana Domanie111skiego Kr.ryżem Ko
mandorskim z Gwiazdą Onlent Odrodzenia Polski, dekor1ge Minister ZdrOTvia Wqjciecb Makry
molllic~ 1998. 
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RZECZPOSPOLITA POL KA 

LEGITYMACJA 

Nr 75-98· 1 

Warsi'JI\\ll 

dnw 2tl 1-.'\nctnJO 19981 

POSTANOWI ENIEM 

,_dniu 29 kwictnm 1998 r 

Pan DOMANTEW KI 

Jan s Jerzego 

007JlJłCZOnV 70StnJ 

KRZYŻEM KOMA NDOR KI 1 
Z GWIAZDĄ 

ORDER ODRODZE lA POLSKI 

PRE/ om.,, 
R/I"CZHlQSPOl rTEJ POLSKIEJ 

ji-IW-<1-M ~ 
Alcksnndcr t<.. ''u~mc\\ski 

Fokrymile legitymagi sńvierdzajqcq odznaczenie Jana Domanien;skiego Krzyżem 
Komandorskim z G//Jiazdq Ordem Odrodzenia Polski, 1998. 

Bydgoszc:Q 60-letie S r!Jitala im. dra A Jurasza, od pra}/)(!/ J Domanie//Jski, M. BogiiS1Jiiskt; 1998. 
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Konferemja rektorów uczelni mecfyc~ych, {tl góry) }/} rO~l/01/IŹe ze Zbigniewem Relige& 1998. 
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Bydgoszc:v JJJ Zakładzie Patomorfologiz; 1996. 

Bydgos~:v "No/JJa patomorfologia'~ b~~t!Jnck oddany JJJ 1998, stan obecny. 
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B)'dgoszcil otwarcie Kliniki Kardiochirm-gi1; 1998. 



~ ef. 
...-1 

Zt!Jęcie pamiątkO/Ile zespołu Kliniki Kardiochimrgii Akademii Met!J~ej III Bydgoszc:ry ojiarolllafle Rektormili ]a110llli DomanieJIIskiemu; stoją od 
prm11ej: Grzegorz L111, Wojciech Ogo1'.?!}a, jaroslm11 Kolakolllski, Mauryry Missima- ort!Jnator, prof. Marian Śfi111iński - kier011111ik Kliniki, Beata 
Mis'(fa4 j arosla111 S ?Jmaniuk, Marek Bokszański, 19 98. 
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Gdańsk, Centralna Ina11g11raga Rok11 Akademickiego Akademii Mecfyc~!Jch, 1997. 
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W' todze rektorskio/, III kadenr;ja. 



173 
~ 

lnaugura~ja roku akade111ickiego Akademii Merfycznej, 1998. 

Bydgoszc:v ina11g11ra~ja roku akademickiego Akademii Mer!JCifii!J; Jan DomanieJPski Oir.?Jfllt!JC 

Medal Prezydenta B)'dgoszczy, )/)ręcza Prezydent Henryk Sapa/ski, 1998. 
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Bydgosz~ zprif. Stifanem Ras~jąpodczas liroczystości nadania doktoratu honoris causa, 1999. 
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Incmguratja roku akademickiego Akademii MedyCiJid, 1998. 
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Bydgoszcil inauguraga roku akademickiego Akademii Medyc'(!1q; 150-lecie urodzin L1dJ1Jika Ry
dygiera, {t1 góry) pral/lllllk Ricardo Rydygier, {t1 dołu) JJJtlllk L1d1vik Rydygier 1/Jręcza pamiątki po 
dziadku, 2000, reprodukga z:" Wiadomości Akademickie" 2000 nr 4. 
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Bydgoszcil otwarcie lllieżowca klinic~pego 111 Szyitalu im. dra A. Jura sza, obecni m.in. Ro-
1lltlald Kosiemak- Wqje1voda Bydgoskz; Aleksander Narm1an - Wiceminister Zdrowia, Jan 
DomanieJJISki, czenviec 2002. 
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Bydgoszcil uroC'{)Istości jubi/eus'?fl 665-lecia Miasta Bydgoszczy, Jan Domanie}/Jski oh'zymuje Medal Kazimierza U7ielkie
go, gratulacje składa arrybiskup gnie~1ieński Henryk Mu.rzytiski, 2002. 

_j 
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Senat Akademii Mecfyc~q im. Lud1vika Rycfygiera 1/J Bydgoszczy 1/J ostatnich miesiącach IV kadencji rektora Jana Domanie1vskiego, w pieniJSzym 
rzędzie rektor orazprorektorzy: Karol Śli1Pka, Małgorzata Tafti-KiazPe, Zbżgnie11J Wolski, 2002. 

~~ ....... 



.... 
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N a emeryturze i ... ciągle w pracy 

Krzysztof Nierzwicki: Po blisko 20-
-letniej pracy w Akademii Medycznej, z cze
go większość czasu pełniąc funkcję jej 
rektora, przeszedł Pan Profesor na eme
ryturę, pozostając w dalszym ciągu czyn
nym nauczycielem akademickim Wydzia
łu Lekarskiego, a obecnie Nauk o Zdro
wiu. Czy trudno było rozstać się z fote
lem rektora? 

Jan Domaniewski: Czy trudno było mi 
rozstać się z fotelem rektora? Na pew
no nie, zwłaszcza, że funkcję tę pełni

łem 12 lat, a j eśli dodamy dwie kaden
cje kierowania filią AMG to w sumie 
przez 18 lat zarządzałem sporym, bądź 
co bądź przedsiębiorstwem, jakim była 
uczelnia medyczna w Bydgoszczy. Wszys
tko się kiedyś kończy. A z władzą jest zu
pełnie podobnie, jak w przypadku biegu 
sztafetowego, do biegamy do pewnego 
etapu i oddajemy pałeczkę następnemu. 

Akademia Medyczna cipceniła Pańskie 
ogromne zasługi w kwestii jej powoła
nia, a następnie konsekwentne zaanga
żowanie w procesie rozwoju przyznając 
Panu Profesorowi w 2004 roku najwyż
szy laur, jaki wydać może uczelnia aka
demicka - doktorat honoris causa. To 

chyba spełnienie marzeń każdego uczo
nego tym bardziej, kiedy otrzymuje ów 
zaszczytny tytuł od swej Alma Mater. 

Tak, niewątpliwie jest to szczególne 
wyróżnienie. 

Czym zajmował się Pan Profesor po 
zdjęciu rektorskiej togi? 

Moja działalność na Uczelni po zakoń
czeniu kadencji w 2002 roku, poza przej
ściowym pełnomocnictwem ds. farma
cji, koncentrowała się głównie na pracy 
w Katedrze Patomorfologii Klinicznej. 
Zajmowałem tam stanowisko profesora 
zwyczajnego na etacie naukowym. Poza 
planowaniem i organizowaniem prac ba
dawczych poświęcałem czas głównie na 
kształcenie młodej kadry. Byłem promo
torem w czterech kolejnych przewodach 
doktorskich. Uczestniczyłem poza tym 
w posiedzeniach senackiej komisji ds. roz
woju i finansów. 

A praca w Pańskiej macierzystej ka
tedrze ... 

Świetnie układała mi się współpraca 
z pełniącą obowiązki kierownika Kate-
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Oddatry Spra~vie 

dry i Zakładu Patomorfologii dr n. med. 
Renatą Sujkowską. Zbieraliśmy nadal, łą
cznie przez 12 lat, bardzo duży mate
riał kliniczny z dokumentacją patomor
fologiczną nowotworów pęcherza moczo
wego, śledząc również przeżycia chorych. 
Kandydat na przyszłego szefa katedry dr 
hab. Andrzej Marszałek, prosząc o moje 
poparcie w kwestii zatrudnienia, zobo
wiązał się do umożliwienia nam konty
nuacji prowadzonych badań wraz z Klini
ką Urologii i Oddziałem Urologii Szpitala 
im. J. Biziela. Akceptował również dal
szy rozwój naukowy dra Wojciecha J óź
wickiego i dra Zdzisława Skoka. 

Jednak tak się nie stało. Obecnie pra
cuje Pan Profesor na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu. Co sprawiło, że opuścił Pan 
szeregi swego macierzystego Wydziału 
Lekarskiego? 

Przyczyny są prozaiczne, choć przy
kre. Niestety po objęciu przez dra hab. A. 
Marszałka, prof. UMK kierownictwa ka
tedry powstał klimat niesprzyjający rea
lizacji naszych zamierzeń. Nowy wło

darz nie wyraził również zgody na po
wołanie w ramach istniejącej struktury 
drugiego zakładu - Zakładu Patologii 
Nowotworów z przekształcenia zakładu 
diagnostycznego w Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy, którego kierownikiem zo
stał dr n. med. Wojciech Jóźwicki. Rada 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medi
cum odrzuciła wniosek dyrektora Cen-

~ 

trum Onkologii o przekształcenie zakła
du w jednostkę uniwersytecką. 

W zaistniałej sytuacji Rektor UMK 
z dniem 1.03.2008 roku powołał Za
kład Patologii Nowotworów i Patomor
fologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu i na 
naszą prośbę przeniósł mnie i doktorów 
Jóźwickiego iSkoka do nowej jednostki. 
Pełniącym obowiązki kierownika zakła
du od kwietnia 2008 roku został dr W 
J óźwicki . Dyrektor Centrum Onkologii 
dr Zbigniew Pawłowicz zrealizował plan 
powiększenia i modernizacji zakładu wraz 
z wyposażeniem w nowoczesną aparatu
rę diagnostyczno-naukową. 

Nie były to jedyne przykrości ... 

Niestety. Dr hab. Andrzej Marszałek, 
prof. UMK odmówił nam wypożyczenia 
bloczków parafinowych przypadków raka 
pęcherza moczowego, zbieranych przez 
nas- jak wspomniałem- przez 12 lat, 
pomimo próśb prof. Zbigniewa Wolskie
go i dra Piotra Jarzemskiego, którzy ope
rowali tych chorych. Uniemożliwił w ten 
sposób opracowanie naukowe cennego 
materiału i wyciągnięcie wniosków, co do 
dalszego postępowania terapeutycznego 
żyjących nadal chorych. 

Ale zostawmy już ten trudny temat. 

Czym Państwo zajmujecie się na Wydziale? 

W Zakładzie Patologii Nowotworów 
i Patomorfologii prowadzone są zaj ęcia 
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dydaktyczne dla studentów Wydziału Na
uk o Zdrowiu na kierunkach pielęgniar
stwo i położnictwo. Zatrudnionych jest 
tutaj sześciu specjalistów II stopnia z pa
tomorfologii, w tym profesor i dwóch 
doktorów nauk medycznych oraz jedna 
lekarka w trakcie otwartego przewodu do
ktorskiego. Obok tego zespół uzupełniają 
cztery osoby z tytułem zawodowym ma
gistra i jeden doktor nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej na etatach 
asystentów. W skład wchodzą też pracow
nicy laboratorium z kierownikiem, tech
nicy, starsi technicy, analitycy medyczni 
w liczbie 19. osób, w tym 8 osób z tytułem 
magistra, wspomagani przez trzy sekre
tarki medyczne. Prowadzona jest diagno
styka nowotworów z zastosowaniem naj
nowocześniej szych metod laboratoryj
nych, wykorzys tuj ących unikatową nie
kiedy aparaturę . 

~ 

Jaka problematyka badawcza pozostaje 
w kręgu zainteresowań Pańskiego Zakładu? 

Aktualnie w Zakładzie kierowanym 
przez dra W J óźwickiego realizowane są 
tematy badawcze dotyczące kwestii no
wotworów pęcherza moczowego, raka 
sutka, czerniaków skóry, raka jelita gru
bego i nowotworów innej lokalizacji. 

Zadam teraz Panu Profesorowi pyta
nie trudne, choć w ostatnich miesiącach 
często pojawiające się w środowisku? Jak 
Pan Profesor odebrał pomysł połączenia 

N a emeryturze i ... ciqgle 1/l prary 

Akademii Medycznej-będąc przecież jed
nym z jej najważniejszych budowniczych 
-z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. 
Gdyby wówczas zasiadał Pan w fotelu 
rektora, postąpiłby Pan identycznie? By
ło Panu żal, że tworzona z ogromnym 
wysiłkiem uczelnia przestanie mieć sa
modzielność, do której tak przecież przed 
laty dążyła w pragnieniu oderwania się od 
Akademii Medycznej w Gdańsku? 

Przez większość mego zawodowego 
życia, bo już od 1970 roku zajmowałem 
się organizowaniem, a następnie kierowa
niem kolejnymi strukturami akademicki
mi, zmierzając do stworzenia samodzielnej 
uczelni medycznej w Bydgoszczy. Kie
dy już powstała, przez cztery kadencje 
rektorskie pracowałem intensywnie nad 
jej dynamicznym rozwojem. 

W kolejnych latach po powstaniu Aka
demii Medycznej byliśmy wielokrotnie 
poddawani przeróżnym naciskom, zmie
rzającym do pozbawienia nas autonomii 
i włączenia w struktury organizacyjne ma
jącego powstać Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego. 

Nigdy się na to nie godziliśmy, zdając 
sobie sprawę z tego, że byłby to koniec dy
namicznego rozwoju nauk medycznych 
w Bydgoszczy. Tylko pełna niezależność 
umożliwiała nam bardzo szybkie zmniej
szanie dystansu do pozostałych akademii 
medycznych powstałych przed laty. 

W związku ze zbliżaj ącym się wejś

ciem Polski do Unii Europejskiej zaczę-
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liśmy na początku XXI wieku analizować 
koncepcję stworzenia w naszym regionie 
uniwersytetu federacyjnego, przy zacho
waniu pełnej autonomil uczelni będących 
jego uczestnikami. Dotyczyłaby ona wszy
stkich ich obszarów działania. Federacyj
ny Uniwersytet Kujawsko-Pomorski, bo 
taką nazwę mogłaby przyjąć przyszła u
czelnia, tworzyłyby: Uniwersytet Miko
łaja Kopernika w Toruniu, oraz uczel
nie bydgoskie: Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny 
(Akademia Medyczna) im. L. Rydygiera 
i Akademia Muzyczna. 

Powstała instytucja miałaby większą 
możliwość pozyskiwania funduszy z bu
dżetu państwa, a przede wszystkim z Unii 
Europejskiej. Byłaby przy tym jedną z naj
większych szkół wyższych w Polsce i mo
głaby śmiało konkurować z najlepszymi 
uniwersytetami europejskimi. 

Przygotowałem nawet plan jego stru
ktury i zasady kierowania, złożywszy ów 
dokument na ręce prof. dr hab. Danu
ty Miścickej-Śliwki, tuż po wygranych 
przez nią wyborach na rektora Akademii 
Medycznej. 

Pyta Pan cóż bym uczynił, gdybym to 
ja zasiadał w 2003 roku w fotelu rektora, 
podczas gdy ważyły się losy naszej Alma 
Mater? Bez wątpienia zaczekałbym na 
nową ustawę o szkolnictwie wyższym, 
będącą wówczas w fazie przygotowaw
czej i przewidującą możliwość tworzenia 
związków uczelni. Weszła ona w życie 

~ 

zaledwie w dwa lata później. W oparciu 
o nią można było stworzyć związek au
tonomicznych uczelni regionu- uniwer
sytet federacyjny, którego ideę poparł
bym w całej rozciągłości. 

Podczas obrad Senatu głosował Pan 
jednak za połączeniem obu uczelni. 

Tak, ponieważ podczas posiedzenia 
Senatu byliśmy powiadomieni przez pa
nią rektor, że- zgodnie z wcześniejszy
mi zaleceniami tego gremium- przepro
wadzono rozmowy z rektorami także u
czelni bydgoskich, którzy nie wykazali za
interesowania dla pomysłu utworzenia 
wspólnego uniwersytetu, obejmującego 
cały region. Argument powoływania więk
szych i silniejszych szkół wyższych, w zwią
zku z wejściem Polski do Unii Europej
skiej wydawał się bardzo przekonywują
cy. Poza tym byliśmy przeświadczeni, że 
integracja z UMI< będzie klasycznym po
łączeniem jednostek, a nie likwidacjąjed
nej z jednoczesnym wchłonięciem przez 
drugą. Tym samym liczyliśmy na pełną 
autonomię Collegium Medicum im. Lu
dwika Rydygiera. 

Jak dziś, z perspektywy kilku lat, oce
nia Pan Profesor tamten krok? 

Dziś , po kilku latach nadal uważam, że 
taki związek byłby najkorzystniejszą for
mą dla całego środowiska akademickie
go regtonu. 
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To enigmatyczna odpowiedź ... 

Ale bardzo szczera. 

Nie ogranicza się Pan Profesor tyl
ko do czystej pracy zawodowej na Uni
wersytecie. 

Zawsze starałem się aktywnie uczestni
czyć nie tylko w naukowo-dydaktycznym 

~ 

Na CJJmy turze i ... ciągle 1/J prary 

życiu naszej Alrna Mater. Obecnie już na 
drugąkadencję zostałem powołany w skład 
Kapituły szczególnego wyróżnienia, ja
kie przyznawane jest przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika- Convallaria Coperni
cana. Poza tym jestem członkiem Komi
sji Nauki na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Collegium Medicum, która pracuje bar
dzo intensywnie. 
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H, T. kłCTO.Ił 

Fakrymile dyplomu nadania Janowi DomanieiiJskiemu doktoratu honoris causa 
Akademii Medycifto/ 1v Bydgoszczy, 2004. 
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Bydgoszc:v llrrJC1)1Stość 11adania Janowi Domanien;skżemll i Adamowi Bilikiewiczo}}Ji dokto
ralit bon01is ca11sa, od /e}}Jej: rektor Danuta Miścickti-ŚiiJvka,promotor]ói.if Kaltt:?!!J i Jan 
DomanieJvskt; 2004. 

Ta sama 11roc:vstość, od len;ej: S tanisław BetlejeJJJskz; Jan DomanieJJJski, f ózef Kalllż'!J~ 
Adam Bilikien;ic:v 2004. 
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W insygniach doktora honoris causa, 2005. 
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Podczas odwiedzin JJJ Bibliotece Metjyt:{!ll!/ Collegium Medicum, 2009. 
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Bydgoszcv podczas uroc:rystości obchodó1v 1 O-lecia pe1iocfyku uczelnianego " lf"iadomości Akade
mickie'~ od le111ej: Gerard Dmva, Jan Domanie111skz; Bronisfmv Glzegorzei/Jski, 2009. 
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W Zakładzie Patologii N01vohvoró1JJ i Patomoifologii CM UMK 111 Centrum 011ko/ogii 1v BydgoszciJ, 
IIJ tOJJJaf'{)'ShJJie SIJJOich uczniÓIIJ." Zdzisialila S koka (od prau;q) i ~'Pq;'ciecha jó:?fJJickiego, 2009. 
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W praconmiach Zakładu Patologii NoJ/JOh/JOrÓJ/1 i Patomoifologii CM UMK J/J Cen
h·tml Onkologii J/J Bydgoszczy, 2009. 

IV' Zakładzie Patologii NOJ/JOhiJoró//J i Patomoifologii CM UMK //J Centnim Onkologii 
J/J Bydgoszczy, podczas konsultagi preparaiÓJJJ, 2009. 
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Centrum Onkologii 1v Bydgoszc?J, (1JJidok 11Jspółczestry). 
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Podczas inaugurarji 1·oku akademickiego na Uniu;er!)tecie Mikołaja Kopernika 111 Tom
nit/ z Prorektor ds. Collegium Medimm, Małgorzatą Tajif-KfaJile, 2009. 

Podczas inauguragi roku akademickiego na Uni1ver!Jtecie Mikołaja Kopernika 111 Tortmiu, od !eJvef l.f7 fodziJJJierz Kam
szel/lski, Witold Wf!JC!Jło, Jan Domanie1vski, Andryg· Radzimiliski- rektor, Danuta Janicka, A ndryg· Treryn, 2009. 
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Aktywność poza Uczelnią 
Działalność społeczna 

Krzysztof Nierzwicki.: W końcu lat 90. 
angażował się Pan Profesor bardzo w dzia
łania mające na celu powstanie wojewó
dztwa kujawsko-pomorskiego. Inicjatywa, 
w której wziął Pan Profesor udział przynio
sła efekty. Województwo utworzono, ale nie 
odbyło się to zupełnie bez problemów. 

Jan Domaniewski: W 1998 roku pod
czas przygotowywania reformy admini
stracyjnej kraju rząd proponował utwo
rzenie 12 województw. Dawne wojewó
dztwa bydgoskie i toruńskie miały zo
stać włączone do gdańskiego, a włocła
wskie do łódzkiego. W Bydgoszczy po
wstała wówczas kilkunastoosobowa tzw. 

deputacja bydgoska. W jej skład wcho
dzili przedstawiciele wszystkich opcji po
litycznych oraz autorytety bezpartyjne. 
W tym gronie znaleźli się Andrzej S chwal
be- Honorowy Obywatel Bydgoszczy 
i wieloletni dyrektor Filharmonii Pomor
skiej, rektorzy Akademii Techniczno-Ro
lniczej i Akademii Medycznej, Prezydent 
Miasta Bydgoszczy Henryk Sapalski, pos
łanka Anna Bańkowska, Jan Rulewski i inni. 
Grupa ta wnioskowała o utworzenie woje
wództwa kujawsko-pomorskiego w obec
nych granicach poszerzonych o powiat 

chojnicki. Odbyliśmy spotkania w Sejmie 
ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, 
z Marszałkiem Sejmu i z Prezydentem 
Aleksandrem Kwaśniewskim . Uzgodni
liśmy, że będę zabierał głos jako pierwszy 
lub drugi i omówię relacje Bydgoszczy 
i Torunia na polu szkolnictwa wyższego 
i ochrony zdrowia. Stwierdziłem wów
czas, że oba miasta przejawiają chęć ścis
łej współpracy w obu sferach i nie ma 
w tej materii żadnych rozbieżności. Taki 
głos był niezwykle ważny, bowiem w tym 
czasie trwała głośna przepychanka pomię
dzy Bydgoszczą, a Toruniem o siedzibę 
zarządu w mającym powstać ewentualnym 
województwie. Rozpowiadano także o nie
możności zgodnego współdziałania obu 
ośrodków. Mój emocjonalny, zaangażowa
ny udział w walce o niewłączenie Byd
goszczy do jednostki terytorialnej ze sto
licą w Gdańsku wynikał dodatkowo z bar
dzo złych doświadczeń z okresu, kiedy 
byliśmy filią tamtejszej Akademii Medycz
nej. Dzięki naszej nieprzejednanej posta
wie i rzeczowym argumentom udało się 
odnieść zwycięstwo. 

Od wielu lat działa Pan Profesor w Byd
goskim Towarzystwie Naukowym, będąc 
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stale aktywnym członkiem jego władz, 
pełniąc przez prawie 8 lat funkcję prezesa. 

Członkiem Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego zostałem w 1959 roku, a więc 
niemal w chwili jego powstania, chociaż 
nie należałem do grona jego założycieli. 

W latach 1965-1968 byłem sekretarzem 
Komisji Nauk Medycznych, następnie za
siadałem we władzach Wydziału Nauk 
Przyrodniczych. Przez dwa lata (1978-
-1980) pełniłem funkcję zastępcy sekreta
rza generalnego zarządu BTN, zaś w 1980 
roku zostałem wybrany jego prezesem, 
pozostając na tym stanowisku przez dwie 
kolejne kadencje do roku 1987. 

B1N nie jest jedynym towarzystwem 
naukowym, w którego działalność zaan
gażował się Pan Profesor. 

Oczywiście. Moją energię koncentro
wałem przede wszystkim na pracach w ra
mach Folskiego Towarzystwa Patologów. 

Mógłby Pan Profesor powiedzieć kil
ka słów na ten temat. 

Towarzystwo powstało na zj eździe za
łożycielskim w Warszawie w 1958 roku 
pod nazwą Folskiego Towarzystwa Anato
mopatologów. Jako patomorfolog z dru
gim stopniem specjalizacj~ pracujący wów
czas w elbląskim Szpitalu Miejskim byłem 
jego członkiem-założycielem. Następnie 
współtworzyłem Oddział Gdański. 

~ 

Z chwilą osiedlenia się w Bydgoszczy 
rozpoczął Pan Profesor również starania 
o powołanie oddziału bydgoskiego. 

Dążyłem do tego, by powstał on jak 
najszybciej. W kwietniu 1959 roku po 
obj ęciu kierownictwa Zakładu Patomor
fologii w Szpitalu im. dra A. Jurasza roz
począłem intensywne działania, dopro
wadziwszy w rezultacie do powstania Od
działu Gdańsko-Bydgoskiego PTA. Było nas 
początkowo w województwie kilkoro spe
cjalistów, bądź specj alizujących się. Jeź

dziliśmy na posiedzenia naukowe do Gda
ńska. W 1962 roku zorganizowaliśmy u
roczyste zebranie naukowe tu na miejscu, 
na które bardzo licznie przybyli również 
członkowie z województwa gdańskiego. 

W kolejnych latach szeregi Towarzys
twa systematycznie zasilała coraz większa 
liczba osób z naszego regionu. Działal

ność naukowa przejawiała się nie tylko wy
stąpieniami na zebraniach, ale też czyn
nym udziałem w ogólnopolskich zjazdach 
naukowych Towarzystwa oraz licznymi pu
blikacjami w czasopismach medycznych. 

W 1970 roku ośrodek bydgoski wizyto
wała prof. Janina Kowalczykowa-Prezes 
Towarzystwa, którą przekonałem o za
sadności powołania samodzielnego od
działu. W efekcie owych starań, rok póź
niej powstał Oddział Bydgoski Folskiego 
Towarzystwa Anatomopatologów, który 
liczył dwudziestu kilku członków. 

Nasze zebrania w większości miały cha
rakter wielospecjalistyczny, ponieważ czę-
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stokroć organizowaliśmy je wspólnie z to
warzystwami różnych dyscyplin klinicz
nych. Dzięki temu szalenie zyskały one 
na atrakcyjności, podnosząc swoją war
tość naukowo-szkoleniową. 

Zebrał Pan Profesor za swoje zaan
gażowanie na rzecz Towarzystwa wyso
kie laury. 

Wyrazem uznania dla działalności Od
działu Bydgoskiego Towarzystwa były wy
bory kandydatów do Zarządu Głównego 
Folskiego Towarzystwa Anatomopatologów, 
które poprzedziły VI Zjazd Naukowy w 1973 
roku w Lublinie. W karcie rozesłanej do 
każdego członka Towarzystwa należa
ło wpisać nazwiska osób, które powinny 
znaleźć się w Zarządzie Głównym. Uzy
skałem w tamtym czasie największąliczbę 
głosów- co nie ukrywam sprawiło mi 
olbrzymią satysfakcję . W rezultacie po
wierzono mi funkcję wiceprezesa. Wów
czas też, realizując uchwałę zjazdu doko
naliśmy zmiany nazwy na Folskie Towa
rzystwo Fatologów. 

Fo raz kolejny doświadczyliśmy zna
cząco wysokich dowodów uznania dla 
naszych przedsięwzięć, kiedy w przed
dzień XI Zjazdu Naukowego w Fozna
niu w 1989 roku ustępujący Zarząd Głó
wny przegłosował moją kandydaturę na 
prezesa Folskiego Towarzystwa Fatologów. 

Czy to prawda, że nie zgodził się Pan 
wówczas objąć tej zaszczytnej funkcji? 

~ 

Akryumość poza Uczelnią. Działalność społeczna 

Nie zgodziłem się, gdyż chciałem na
dal poświęcać się bez reszty działaniu 
na rzecz rozwoju Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. 

W następnych latach- pomimo rota
cji kadr i wyjazdów lekarzy do pracy za 
granicą- szybko wzrastała liczba człon
ków naszego oddziału, by w końcu osią
gnąć poziom trzydziestu kilku osób. 

Mieliście Państwo jakieś szczególne o
siągnięcia na forum ogólnokrajowym? 

Wydaje się, że największym naszym 
przedsięwzięciem naukowo-organizaq~

nym było przygotowanie we wrześniu 
1998 roku XIV Zjazdu Naukowego Fol
skiego Towarzystwa Fatologów. Była to 
wyjątkowa konferencja, bowiem odbyła 
się w roku Jubileuszu 40-lecia Towarzys
twa. Wzięło w niej udział wielu naukow
ców z zagranicy. Uroczysty bankiet, połą
czony z bogatym programem artystycz
no-rozrywkowym oraz z tradycyjnymi 
atrakcjami kulinarnymi, odbył się na za
mku w Golubiu-Dobrzyniu. Gości wita
no salwami armatnimi i uraczono wspa
niałym widowiskiem, jakim był tradycyjny 
konny turniej rycerski. Kolejne przyjęcie 
zorganizowaliśmy następnego dnia w auli 
naszej uczelni. 

Jakie jednostki naukowe i diagnosty
czne znajdują się na obszarze działalno
ści oddziału bydgoskiego? 
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Jest ich kilka. Najważniejsze z nich to 
dwa zakłady uniwersyteckie: Katedra i Za
kład Patomorfologii Klinicznej w Szpi
talu Uniwersyteckim im. dra A. Jurasza 
oraz Zakład Patologii Nowotworów i Pa
tomorfologii w Centrum Onkologii im. 
prof. Franciszka Łukaszczyka w Byd
goszczy. Obok tego w regionie funkcjo
nuje siedem placówek o charakterze wy
łącznie diagnostycznym. 

Jako uczestnik Powstania Warszaws
kiego, o którym tak szeroko opowiedział 
Pan Profesor, działa Pan dziś w Związku 
Powstańców Warszawskich. 

Wstąpiłem doń w 1996 roku. Było to 
Koło Terenowe Związku z siedzibą w Byd
goszczy. W 1997 roku jako rektor A
kademii Medycznej udostępniłem naszą 
aulę na konferencję naukową "Powsta
nie Warszawskie 1944 w ocenie uczest
ników i historyków", będąc j ednocześ
nie jej współprzewodniczącym. We wrześ
niu 2001 roku miałem spotkanie z ucz
niami i dyrekcją 20. Gimnazjum, na któ
rym mówiłem o etosie walki sprzed 57.lat, 
ilustrując swe wypowiedzi osobistymi pa
miątkami i zdjęciami. Zauważyliśmy wiel
kie zainteresowanie młodzieży tą proble
matyką. W lutym 2004 roku odbyło się 
w Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
otwarcie wystawy fotograficznej dotyczą
cej owych dwu miesięcy walk w okupo
wanej stolicy. Również w tym dniu zorga
nizowaliśmy sympozjum na temat przy-

~ 

czyn wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Wzięli w nim udział uczniowie 13. byd
goskich szkół średnich wraz z ich dyre
ktorami i wychowawcami, żołnierze Pow
stania, jak również przedstawiciele in
nych organizacji kombatanckich. W 60. 
rocznicę tego wielkiego zrywu niepodle
głościowego, po mszy w kościele garni
zonowym, w asyście kompanii honoro
wej Wojska Polskiego, złożyliśmy wieńce 
pod pomnikiem na Starym Rynku. 

W czerwcu 2006 roku zostałem wy
brany prezesem Zarządu Koła Terenowe
go Związku Powstańców Warszawskich 
w Bydgoszczy. Od tego czasu w każdą 
rocznicę wybuchu Powstania, po Mszy 
świętej w kościele garnizonowym, skła
damy przy naszym pomniku wieńce w a
syście wojskowej z udziałem wojewody, 
marszałka województwa i prezydenta mia
sta Bydgoszczy. 

Czym Państwo zajmujecie się na co 
dzień? 

Poza celebracją kolejnych rocznic wy
buchu Powstania, uczestniczymy w obcho
dach świąt państwowych 3 Maja, 11 Listo
pada, święcie Wojska Folskiego 15 sierpnia, 
rocznicach wybuchu i zakończenia II woj
ny światowej i innych uroczystościach. 
Prowadzimy spotkania z młodzieżą szkol
ną, utrwalamy etos Powstania Warszaw
skiego. Odwiedzamy w domach chorych 
i niesprawnych już powstańców. Organi
zujemy zebrania koła, na których poza 
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omawianiem spraw bieżących, utrwala
my więzi braterskie i koleżeńskie . Naj
bardziej bolesnym dla nas obowiązkiem 
jest udział w pogrzebach Koleżanek i Ko
legów, odchodzących na Wieczną Wartę. 

Każde takie pożegnanie bardzo mocno 
przeżywamy, widząc jak szybko topnie
ją nasze szeregi. Poza tym wszystkim u
czestniczymy w uroczystościach central
nych w Warszawie. 

65. rocznicę wybuchu Powstania ob
chodziliście bardzo uroczyście. 

W godzinę "W" (17.00) ks. prałat puł

kownik Józef Kubalewski, Dziekan In
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Po
morskiego D ekanatu Wojskowego roz
począł w kościele garnizonowym w Byd
goszczy uroczystąMszę świętą w intencji 
żyjących i zmarłych powstańców warsza
wskich. Potem przenieśliśmy nasze uro
czystości pod pomnik poświęcony temu 
wydarzeniu, usytuowany w parku im. Za
łuskiego, nieopodal Muzeum Pomors
kiego Okręgu Wojskowego. Wzięli w nich 
udział znamienici goście : m.in. Wojewo
da Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Pre
zydent Bydgoszczy Konstanty D ombro-

~ 

Akry11mość poza Uczelnią. Działalność spoleCifla 

wicz oraz Przewodniczący Sejmiku Woje
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Krzy
sztof Sikora. Po uroczystościach, jak co 
roku spotkaliśmy się na małym poczę
stunku w gronie kilku powstańców. 

Jak wielu członków zrzesza Związek? 
llu z nich należy do koła bydgoskiego? 

Z informacji przekazanych nam przez 
Zarząd Główny, w różnych krajach świa
ta żyje jeszcze około 1500 powstańców. 
W kole bydgoskim z liczby 72. pozostało 
nas jeszcze 15. uczestników Powstania. 

Jak ocenia Pan Profesor powołanie 
i działalność Muzeum Powstania War
szawskiego? 

Oceniam bardzo wysoko i cieszę się 
szczególnie z bardzo licznych wycieczek 
młodzieży szkolnej. W ten sposób etos 
Powstania utrwalany jest w następnych 
pokoleniach Polaków. Muzeum odwie
dzane jest również przez bardzo wielu 
gości zagranicznych, którzy przekonują 
się o ogromnym patriotyzmie i heroiz
mie uczestników tego wielkiego zrywu 
niepodległościowego. 
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Bydgoszcv XIV Zjazd Nauk01ry Pofskiego TOJvar-zyst/lla Patofogów, 1998. 
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Bydgoszc:v XIV Zjaz.P auk01ry Folskiego T01varyysńva Fato!ogóJJJ, Jubileusz 
40-lecia Folskiego T01varyysńva FatologóJJJ, posiedzenie ustępi!Jqcego Zatzqdti Głó-
1Jmego, 1998. 

Bydgoszc~ XIV Zjazd Nauk01ry Folskiego ToJJJar:rysńva Fatologó1v, Jubileusz 
40-lecia Folskiego ToJJJaryysńva FatologóJJJ; Jan Domanie1vski z żo!JC{ Jolantq 
(piem;sza zpraJJJej) JJJ tOJvar:rysńvie Ministm ZdroJJJia Wqjciecha MaksymOJvicza 
z małżonkq, 1998. 
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Warszawa, 20 października 2004 roku. 

Druh Jan Domaniewski 
Bydgoszcz 

Sześćdziesiąt lat ternu, jako miody barcerz, uczestniczyleś w patriotycznym uywie ludu 
Warszawy st:Ąjąc się jednym z 7.olnierzy wielkiej i bohaterskiej, podziemoej Armii. Wraz z nią wy
stąpiłeś czynnie przeciwko okrutnemu okupantowi niemieckiemu w imi~ prawa Narodu do wolności 
i godnego życia. To tacy, jak Ty - najlepsi synowie Stolicy - wierzyliście, że przelana krew stanie 
się fundamentem pod odbudowę suwerennej i prawo17.ądnej Ojczyzny. 

Godzina .,W" - l sierpnia 1944 roku - JDiala zapoczątkować przywracanie PIIJistwa Polskie
go na mapie Europy, z której je usunięto w wyniku podstępnego palctu Ribbentrop-Mołotow. Pakt 
ten omaczai jednocześnie początek niemieeko-sowieck;ego terroru, którego symbolem stały się 
Palmiry, Oświęcim, Trebli11ka, Majdanek i inne obozy hitlerowskie a tak7.e Katyń oraz Knlymn. 

Nale2aleś Druhu do tych, któr-.ey - z narażeniem życia - przeciwstawiali się okupantom zmie
rzającym do unicestwienia ducha Narodu. Sądzimy, że była to realizacja szlachetnych i patriotyc7r 
nych ideałów harcerskich, z którymi związałeś się we wczesnej młodości i którym jesteś wiemy do 
dziś, pozostając nieustannie w szeregach Związku Harcetlitwa Polsl<iego. Chwała Ci za 10 i chwała 
Wszystkim Uczestnikom Powstania Warszawskiegol 

W dniu dzisiejszego spotluulla barcerek i harcerzy, uczestników Powstania Warszawsldego 
- kiedy ziściły się marzenia o wolnej Polsce, należącej do narodów Zjcdooczonej Europy i kiedy 
D8S7. Zwją..ck 7JIOWU •.ajmuje JlOC'I"Sne miejsce w światowym skautingu - oddajemy Wam Wszyst
kim hołd i serdecznie dziękujemy za dawny wysiłek zbrojny oraz za wieloletnią pracę na rzecz har
cerskiej mlodzieży i własnego środowiska seniorów. 

Życząc Drogiemu Druhowi zdrowia i długiego, nadallak owocnego życia, dolączarny nasze 
tradycyjne zawołanie 

Czuwaj! 

• • 
Fak.rymile listu okolicznościoniego naczelnika Zllliqzku Harcersilva Folskiego do Jana Doma
nielllskiego, październik 2004. 
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Bydgoszc:v poJIJstmiry 1/Jarszmvsry skladqją JIJieńce 1v śJIJięto narod01ve 11 Listopada, po środku Jan DomanieJIJski, 2008. 
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Bydgoszc:v podczas uroczystości 65. roc~ricy P01vstania !Parszmvskiego, 2009. 



207 
~ 

Bydgoszc~ podczas uroc:vstości 65. rot::?ftiry Po}/)sfania l-17arszaJvskiego, 2009, {tt góry) od leJJJf!i 
J. Domanie}/)ski, J. Korc:vtiska, Z. S zczepmiska, H. Olczak, I. Mal11kiewic~ A. Baranowski; 
(tt dolt1) od !eJvl!/· J. D omanieJlis ki, A. BaranOJvski, H. O !czak, 2009. 
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Bydgoszc:v podc~s uroczystości 65. roc'{piry PouJstania Wm·s~Jvskiego, pr:zemmiJiqjq (po !eJvo/) IPqjeJvoda KtijaJIJsko-Po

morski- Rafa/ Bruski, (po praJIJo/) Prezydent Miasta Bydgoszczy- Konstan!J Dombro11Jic:v 2009. 
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A jednak jubileusz ... 
50 lat budowania bydgoskiej 
szkoły patomorfologii 

Krzysztof Nierzwicki: Panie Profeso
rze, publikację rozmowy, której dotych
czasowy plon stanowi kilkadziesiąt stron 
tekstu, zaplanowaliśmy jako wydawnictwo 
w pewnym sensie uroczyste, rocznico
we. Był Pan daleki od takiego pomysłu, 
bowiem nie w Pańskim stylu jest "napu
szony'' charakter tego typu dokumen
tów. Jednak od jubileuszu nie ucieknie
my, przynajmniej w treści tego wywiadu. 
Myślę oczywiście o mijających w tym ro
ku roku 50. latach, od kiedy rozpoczął 
Pan Profesor pracę na stanowisku kie
rownika Zakładu Patomorfologii Szpita
la im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy, sta
jąc się twórcą bydgoskiej szkoły pato
morfologii. Zdaję sobie sprawę, że Pań
skie działania na tym polu w dużej mie
rze zbiegły się z aktywnością w dziedzi
nie szeroko już wcześniej opisanej współ
organizacji nauczania medycyny w Byd
goszczy, przez co trudno będzie uniknąć 
Panu Profesorowi pewnych powtórzeń. 
Myślę jednak, że wypowiedź na temat za
gadnień tak bliskich naukowo i zawodowo 
nie sprawi Panu Profesorowi trudności. 

Jan Domaniewski: Zdecydowanie nie. 
Uważam wręcz, że pominięcie tych zagad
nień byłoby świadectwem braku szacunku 
dla ludzi, którzy w ciągu lat współpraco
wali ze mną, a których postacie chciał
bym przy tej okazji przywołać. Zawsze 
zresztą uważałem, że wszystko, co w ży
ciu osiągnąłem nie odbyłoby się bez mo
jej rodziny, a także licznej rzeszy przy
jaciół i współpracowników. Wywiad ten 
miał być zatem nie tylko kroniką mego 
dotychczasowego życia, gdzie istotne są 
jedynie wydarzenia, ale powinien także stać 
się swoistego rodzaju wspomnieniem 
o ludziach, których dane było mi spo
tkać w najróżniejszych okolicznościach 
w ciągu tych wielu lat. 

Wracając zaś do jubileuszu. Rzeczywi
ście rok 2009 zamyka okrągłe 50 lat, jakie 
upłynęły od chwili, kiedy objąłem kie
rownictwo Zakładu Patomorfologii w Szpi
talu im. dra A. Jurasza. Zamyka jedno
cześnie tyleż samo lat mej pracy w gro
dzie nad Brdą. Zawirowania mego za
wodowego życia sprawiły, że miasto to 
stało się dla mnie zapewne miejscem naj
ważniej szym, gdzie zrealizowała się lwia 
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część z istotnych dla mego dojrzałego 
życia wydarzeń. 

Początki Pańskiej bydgoskiej przygo
dy nie były chyba lekkie? 

Powiedziałbym raczej, że pierwsze lata 
prowadzenia zakładu były szalenie cięż
kie. Z zatrudnionych uprzednio trzech 
lekarzy, żaden nie miał specjalizacji nawet 
I stopnia. Decyzję dalszej pracy i spec
jalizowania się w dziedzinie patomorfo
logii podjął jedynie Kazimierz Ryć, któ
remu do uzyskania specjalizacji I stopnia 
brakowało roku staży klinicznych. Po
nieważ wówczas były one obowiązkowe, 
musiałem go na nie oddelegować . Zo
stałem sam w zakładzie . Na szczęście 
przez półtora roku miałem jednego lub 
dwóch radiologów na stażu patomor
fologicznym, zmieniających się co trzy 
miesiące. Radiolodzy ci w mojej obec
ności i pod moim kierunkiem robili se
kcje zwłok, a następnie spisywali z nich 
protokoły. Od 6.00 rano do późnego 
popołudnia, jako jedyny specjalista II sto
pnia na terenie województwa, prowadzi
łem diagnostykę histopatologiczną, bę

dąc jednocześnie lekarzem medycyny są
dowej. Wspomniany wcześniej kolega Ka
zimierz Ryć ukończył później specjaliza
cję II stopnia, a w Toruniu uzyskała ją 
również dr med. Anna Raczyńska. 

Należało zatem wzmocnić jednostkę 
kadrowo ... 

~ 

Rozpocząłem energiczne starania o po
zyskanie lekarzy na asystentów, którzy ze
chcieliby związać się zawodowo z pato
morfologią. Byli to: Eugeniusz Terziman, 
Leszek Trybuś i Maria Lewandowska. Ta 
ostatnia wyszła w szybkim czasie za mąż 
i niestety przeniosła się do Gdańska. Na
stępnie pracę podjęli: Jadwiga Korenkie
wicz, Renata Sujkowska,Jurand Soja, Ma
ria Mikołajczyk, Jacenty Szukalski, Zdzi
sław Skok, Andrzej Ruszkiewicz, Mie
czysław Gajda, Marek Zakrzewski, Woj
ciech J óźwicki, Krystyna Siemiątkowska 
oraz Alicja Weishoff. Wszyscy oni uzy
skali specjalizację II stopnia. Pozostali 
dwaj lekarze: Wojciech Matraś i Tomasz 
Zientkiewicz poprzestali jedynie na I sto
pniu i odeszli z zakładu. 

Spośród moich współpracowników 
w trakcie specjalizacji pozostają jeszcze 
Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka iŁu
kasz Korenkiewicz. 

Wszyscy lekarze-asystenci ukończyli 
szkolenia w zakresie patologii nowotwo
rów w Centrum Onkologii w Warszawie 
oraz liczne kursy doskonalące i szkolenia 
indywidualne w Studium Doskonalenia 
Lekarzy w Warszawie i innych ośrodkach 
akademickich w kraju. Odbywały się one 
według opracowanego przeze mnie wie
loletniego harmonogramu, który przeka
załem do SDL (obecnie CMKP). Dzięki 
temu moi podopieczni mieli zagwaranto
wane miejsca w zaplanowanej wcześniej 
kolejności, a ich wyjazdy nie zakłócały 
funkcjonowania zakładu w Bydgoszczy. 
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Wszyscy mogli zatem odbyć szkolenia po
dyplomowe, podnosząc swoje umiejętno
ści diagnostyczne i dydaktyczne. Pani prof. 
Maria Kobuszewska-Faryna z CMKP pi
sała w swojej opinii, że "nikt z grona kie
rowników zakładów patomorfologii nie 
zgłosił się z tak konkretnym planem". 

Starał się Pan Profesor podnosić rów
nież swoje umiejętności ... 

Dążyłem do jak najwyższego poziomu 
diagnostyki histopatologicznej. W pierw
szych miesiącach mojej pracy w Bydgosz
czy, w każdy piątek po południu, jeździ
łem na konsultacje w kwestii preparatów 
do Zakładu Patomorfologii w Gdańsku. 

Byłem uczestnikiem dwóch szkoleń 
trzymiesięcznych (podstawowego i dosko
nalącego) w Zakładzie Patologii Nowo
tworów Instytutu Onkologii w Warszawie. 
Następnie przez kilka lat zjawiałem się 
w Instytucie regularnie, co dwa tygodnie 
na dwudniowych konsultacjach. Podda
waliśmy wówczas ocenie najtrudniejsze 
przypadki, prosząc o opinię prof. J óze
fa Laskowskiego, największy autorytet 
w kraju. Miałem okazję przeglądać gro
madzone tam najciekawsze preparaty 
nowotworów, przechowywane w spe
cjalnym muzeum, które dotąd nie są 
udostępniane kursantom. 

Pani prof. Maria Dąbska z tegoż In
stytutu na zjeździe naszego Towarzystwa 
w Katowicach w 1970 roku, w gronie 
patologów z całego kraju stwierdziła, że 

wśród trudnych diagnostycznie przypad
ków, nadsyłanych do konsultacji, najtraf
niejsze rozpoznania stawiane są w Byd
goszczy. Muszę stwierdzić, że byłem dum
ny i usatysfakcjonowany. 

Poza tym odbyłem dwumiesięczne prze
szkolenie w Zakładzie Histochemii Pol
skiej Akademii Nauk w Warszawie oraz 
wielokrotnie parotygodniowe szkolenia 
w wiodącym w Polsce Zakładzie Immu
nopatologii Państwowego Zakładu Hi
gieny w Warszawie. 

Stopień doktora medycyny - jak już 
nadmieniłem - uzyskałem w 1964 roku 
w Akademii Medycznej w Gdańsku na 
podstawie pracy pt. "Zmiany morfolo
giczne wątroby w chorobach pęcherzyka 
żółciowego na podstawie badań biopsyj
nych i sekcyjnych", za którą dostałem 
nagrodę III stopnia Folskiego Towarzy
stwa Anatomopatologów. 

Na początku drugiej połowy lat sześć
dziesiątych został Pan Profesor specjali
stą wojewódzkim z patomorfologii. Co 
należało do Pańskich obowiązków? 

Zostałem nim w 1966 roku. Obszar 
nadzoru obejmował granice obecnego wo
jewództwa kujawsko-pomorskiego i po
wiat Chojnice. W każdym szpitalu była 
zorganizowana prosektura. Sekcje zwłok 
wykonywano prawie we wszystkich przy
padkach, a odsetek badań pośmiertnych 
był najwyższy w kraju. Wymagało to nieu
stannego, twardego nakłaniania dyrekto-
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rów szpitali, aby nie wyrażali zgody na wy
dawanie zwłok bez uprzednio przepro
wadzonej sekcji. Jak już wspomniałem 
wykonywali je bądź miejscowi lekarze 
specjalności niezabiegowych, przeszko
leni w naszym zakładzie, specjalizujący 
się najczęściej etapowo na I stopień z pa
tomorfologii, bądź moi asystenci dojeż
dżający na telefoniczne wezwanie. Sys
tem ten działał wzorcowo, tak iż byłem 
w tamtym czasie zaproszony przez specja
listę krajowego prof. Ludwika Paszkie
wicza na spotkanie z kierownikami ka
tedr anatomii patologicznej z innych wo
jewództw. Zlecono mi wówczas zapozna
nie ich z naszą organizacjąnadzoru specja
listycznego, który doprowadził do upow
szechnienia badań pośmiertnych, wpły

wających na podniesienie poziomu dia
gnostyki i leczenia w terenie. Wojewódz
two przodowało również w liczbie badań 
histopatologicznych, wykonywanych z nad
syłanego do nas materiału operacyjnego. 

Pracował Pan również intensywnie na 
polu specjalizacyjnym oraz w zakresie 
szkoleń podyplomowych dla lekarzy. 

W latach 1960-1970 na zlecenie Stu
dium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie 
uczestniczyłem w szkoleniu podyplomo
wym lekarzy ogólnych, dermatologów, 
laryngologów i chirurgów. Od 1967 roku 
prowadziłem trzymiesięczne kursy pod
stawowe dla lekarzy terenowych z całe
go kraju, rozpoczynających specjalizację 

z patomorfologii oraz szkolenia indywi
dualne z tej dziedziny. Rozbudowywa
łem i doskonaliłem system specjalizacji 
etapowej na I stopień dla lekarzy prowa
dzących prosektoria i na II stopień dla 
tych, którzy podejmowali trud organizo
wania pracowni histopatologicznych na 
terenie nadzorowanego województwa. 

W 1969 roku - jak już wspominałem 
-uzyskałem stopień doktora habilitowa
nego w zakresie medycyny- w dziedzi
nie patomorfologii, na podstawie rozpra
wy pt. "Immunopatologia zawału mię
śnia serca", za którą otrzymałem nagro
dę I stopnia Folskiego Towarzystwa Ana
tomopatologów oraz nagrodę Rady Na
ukowej Ministra Zdrowia. 

Jako jedni z pierwszych wykreowali
śmy określenie- patomorfologia klinicz
na. Kierowany przeze mnie Zakład stał 
się ośrodkiem, w którym kilkudziesię
ciu lekarzy uzyskało specjalizację I i II 
stopnia, bądź w latach późniejszych jedno
stopniową. Niektórzy z nich byli również 
klinicystami. Obok tego stu kilkudziesięciu 
lekarzy różnych dyscyplin odbyło u nas 
staże z patomorfologii. Owocowało to 
licznymi pracami naukowymi, publiko
wanymi i przedstawianymi na zjazdach 
wielu specjalności. Owa współpraca zna
lazła także swe odzwierciedlenie w 11. 
prowadzonych przeze mnie przewodach 
doktorskich. W gronie promowanych zna
lazło się trzech urologów, po dwóch neuro
chirurgów i chirurgów onkologów, chirurg 
ogólny, internista, neurolog i pulmonolog. 
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Poza tym dzięki naszej pomocy w o
cenianiu i dokumentowaniu materiału 
morfologicznego powstało szereg prac 
doktorskich i kilka rozpraw habilitacyj
nych lekarzy klinicystów. 

Wypromował Pan Profesor ogółem 34. 
doktorów medycyny. Kto jeszcze poza 
wspomnianą jedenastką należał do gro
na Pańskich uczniów? 

Przede wszystkim byli to lekarze pra
cujący u mnie w Zakładzie: Grażyna Do
maniewska, Leszek Trybuś, Renata Suj
kowska, Maria Mikołajczyk,Jacenty Szu
kalski, Jadwiga Korenkiewicz, Mieczysław 
Gajda, Zdzisław Skok, Wojciech Jóźwi
cki, Dariusz Grzanka, Ewa Domanow
ska, Łukasz Korenkiewicz oraz mój były 
asystent Andrzej Ruszkiewicz, który dok
toryzował się pracując już w Australii. 
Obok tego prowadziłem doktoraty dwóch 
patomorfologów z terenu: Bogdana Gro
nawskiego i Joanny Nussbeutel. Podją
łem się także promotorstwa prac ośmiu 
asystentów nie będących lekarzami: Bar
bary Kempińskiej, Leszka Cetnarow
skiego, Barbary Safiejko-Mroczki, Bogu
sława Borowicza, Aliny Grzanki, Krzysz
tofa Jagły, Ryszarda Gołdy oraz Haliny 
Wiśniewskiej, którzy otrzymali stopnie 
doktora nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej . 

Spośród moich uczniów habilitację u
zyskała Alina Grzanka, która objęła sta
nowisko profesora nadzwyczajnego i kie-

rownictwo Katedry i Zakładu Histologii 
i Embriologii w naszej uczelni. Nato
miast Barbara Safiejko-Mroczka, pracuje 
obecnie jako profesor histologii na jednym 
z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. 

W moim zakładzie zatrudnione były 
ponadto osoby z tytułem zawodowym ma
gistra: Alina Adamska, Olga Ferenc, Kry
styna Soszyńska, Barbara Mucha, Elżbieta 
Gołuszko, Małgorzata Gołda, Teresa Ja
gła, Liiianna Wielińska, Alina Wilemska, 
Jacek Ornowski, Magdalena Sypniewska, 
a także Beata i Andrzej Baj . 

W ciągu lat swojej pracy był Pan Pro
fesor angażowany w zadania specjalisty 
krajowego do spraw patomorfologii. 

W 1975 roku przez dwa tygodnie pro
wadziłem staż specjalisty krajowego do 
spraw patomorfologii Mongolskiej Re
publiki Ludowej, skierowanego przez Mi
nisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Szkolenie to miało na celu zapoznanie 
stażysty z systemem wojewódzkiego nad
zoru specjalistycznego oraz obowiązują
cymi w Polsce zasadami nauczania po
dyplomowego, a także z nowoczesnymi 
metodami diagnostycznymi. 

Zasiadał Pan również w innych gre
miach krajowych i wojewódzkich. 

Od 1975 roku przez dwie kadencje by
łem członkiem Krajowego Zespołu Spec
jalistycznego do Spraw Patomorfologii, 
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pełniąc w czasie jednej z nich funkcję za
stępcy przewodniczącego. Przez taki sam 
okres miałem zaszczyt uczestniczyć w po
siedzeniach Sekcji Medycznej Rady Głów
nej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech
niki. Szereg lat brałem udział w pracach 
Rady Programowej Centrum Medyczne
go Kształcenia Podyplomowego w War
szawie. Powierzono mi także funkcję Prze
wodniczącego Rady Programowej Woje
wódzkiego Ośrodka Dokształcania Kadr 
Medycznych w Bydgoszczy. Zasiadałem 
również w Radzie Naukowej przy Urzę
dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 

Sukcesy Pańskiego zespołu a także 
rozwój naukowy miały niewątpliwy zwią
zek z nowymi inwestycjami szpitalnymi, 
później zaś akademickimi. 

Owszem, ma Pan rację. Bardzo istot
nym momentem, rozszerzającym wach
larz możliwości diagnostycznych i ba
dawczych było oddanie do użytku w 1977 
roku budynku zakładu patomorfologii. 
Powstały wówczas warunki do urucho
mienia nowych pracowni diagnostyczno
-naukowych: mikroskopii elektronowej, hi
stochemii, immunomorfologii, immuno
serologii, immunoradiologii, cytologii, cy
togenetyki, patologii molekularnej, hodowli 
tkanek i morfometrycznej analizy obrazów. 

Między innymi dzięki tej inwestycji i wy
posażeniu laboratoriów mogliśmy w 1984 
roku, po utworzeniu Akademii powołać 
Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej. 

ł{ 

W dwa lata później, w 1986 roku pod
czas X Zjazdu Naukowego Folskiego To
warzystwa Patologów nestor polskiej pa
tologii prof. Janusz Groniowski potwier
dził, że w Bydgoszczy powstał rzeczywi
ście niezwykle nowoczesny zakład z pra
cowniami umożliwiającymi rozwój patologii 
i otwierającymi nowe możliwości poznaw
cze, jak i drogę do diagnostyki przyszłości. 

Jeszcze doskonalsze warunki powsta
ły wraz z oddaniem w 1998 roku do u
żytku drugiego budynku- o którym wspo
minałem wcześniej - tzw. nowej pato
morfologii. Zyskaliśmy wówczas komfor
towe sale dydaktyczne. Znacznie też polep
szyły się możliwości organizowania kon
ferencji szkoleniowych m.in. dzięki za
instalowaniu wysokiej klasy sprzętu au
diowizualnego, tak niezbędnego we współ
czesnym świecie nauki. Obok tego nowo
czesny i przestronny budynek pozwolił 
na przekształcenie naszych dotychczaso
wych pracowni w Katedrę i Zakład Ge
netyki Klinicznej oraz Katedrę i Zakład 
Immunologii, a także na zorganizowanie 
nowych jednostek: Katedry i Zakładu Ge
noterapii oraz Katedry i Zakładu Gene
tyki Molekularnej Komórki. 

Panie Profesorze, czy można zatem 
przyjąć, że owe lata Pańskiej ciężkiej pra
cy na rzecz powołania w Bydgoszczy prę
żnego ośrodka nauczania medycyny- sa
modzielnej Akademii Medycznej, przy
czyniły się w efekcie jednocześnie do 
stworzenia swoistej - bydgoskiej szkoły 
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patomorfologii? Jakie przyjęła ona kie
runki rozwoju i badań naukowych? 

Rzeczywiście przez te kilkadziesiąt lat 
starałem się stworzyć bydgoską szkołę 

patomorfologii klinicznej wyraźnie ukie
runkowaną na histoklinikę i immunolo
gię chorób serca i naczyń oraz na histo
klinikę i immunologię nowotworów. Dą
żyłem do skupienia wokół siebie nie tylko 
licznych uczniów patomorfologów i in
nych osób niebędących lekarzami, ale 
również klinicystów zainteresowanych ty
mi najgroźniejszymi chorobami cywiliza
cji. Moim współpracownikom starałem 
się wpajać umiejętności prowadzenia ba
dań zespołowych, co pozwala na kom
pleksowe opracowanie analizowanych pro
blemów. Pragnąłem wykształcić typ nowo
czesnego patologa przerzucającego pomost 
pomiędzy patomorfologią a kliniką. 

Jeśli idzie o badania naukowe, to ukie
runkowane były one głównie na choroby 
układu krążenia i nowotworowe, będące 
przyczyną trzech czwartych zgonów w Pol
sce. Niektóre z prac badawczych dotyczyły 
epidemiologii, profilaktyki i analizy czyn
ników chorobotwórczych, inne zaś wcze
snego wykrywania chorób, a także wska
zywania postępowania diagnostycznego i te
rapeutycznego, zmierzającego do poprawie
nia zdrowotności społeczeństwa. 

Biorąc pod uwagę choroby serca, czym 
w szczególności zajmował się zespół pod 
Pańskim kierownictwem? 

Badaliśmy współzależność miażdżycy 

z szeregiem innych chorób, koncentru
jąc się zwłaszcza na ustaleniu czynników 
sprzyjających rozwojowi stwardnienia mia
żdżycowego tętnic wieńcowych. Bada
nia kliniczno-morfologiczne pęknięć ser
ca w zawale, pozwoliły na wyciągnięcie 
wniosków o istotnym znaczeniu prakty
cznym, wskazujących właściwe postępo
wanie terapeutyczne. Przedmiotem za
interesowań zespołu pozostawała skro
biawica i wady serca oraz tętniaki. N as ze 
prace poświęcone nadciśnieniu tętnicze
mu zmierzały m.in. do wyjaśnienia jego 
mechanizmu w skrobiawicy nerek. 

Prace doświadczalne i na materiale se
kcyjnym pozwoliły wprowadzić do po
śmiertnej diagnostyki bardzo wczesnych 
zawałów, niezawodnego odczynu immuno
morfologicznego wygasania fluorescencji 
mioglobiny. Wykazano odmienną odczyno
wość immunologiczną w chorobie niedo
krwiennej serca w przebiegu pierwotnego 
i wtórnego zetknięcia się z antygenami mię
śnia serca. Stwierdziliśmy nasilenie odczyno
wości komórkowej ustroju w pełnoobjawo
wych i poronnych postaciach zespołu po
zawałowego. Były to badania pionierskie. 

Jakie kwestie poruszaliście Państwo 
w pracach naukowych koncentrujących 
się na chorobach nowotworowych? 

W zakresie choroby nowotworowej 
jednym z głównych problemów badaw
czych była transformacja nowotworowa. 
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W badaniach podjęto zagadnienie genów 
transformujących i indukcji odporności 
skierowanej przeciwko nowotworom. Pod
dawano analizie niektóre zmiany w cytosz
kielecie po transformacji nowotworowej 
oraz zmiany w produkcji czynników wzro
stu w komórkach transformowanych. 

Prowadziliśmy również studia nad wpły
wem cytostatyków na reorganizację cyto
szkieletu linii komórek białaczek ludzkich. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem na
ukowym była histoklinika nowotworów 
sutka, mózgu, krtani, przełyku, żołądka, 
jelita, jajnika, jajowodów, stercza, nerek 
i pęcherza moczowego. Zajmowaliśmy się 
stanami przedrakowymi, wykazując że są 
nimi: kikut żołądka po jego resekcji, prze
wlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, 
czy też dysplazja gruczołu sutkowego 
z epitelioplazją. Sprawdzaliśmy przydat
ność poszczególnych markerów choroby 
nowotworowej w badaniach przesiewo
wych, określaniu złośliwości guzów, jak 
również jako wskaźników skuteczności 
zastosowanego leczenia. Wskazywaliśmy 
na przydatność badań cytoklinicznych. 
Poddawaliśmy analizie odczyny immuno
logiczne w szeregu nowotworów i sta
nach przedrakowych. 

Ponadto zajmowaliście się Państwo 
pneumocystozą. 

Tak. Prowadziliśmy unikatowe w Pol
sce badania jej epidemiologii z zastosowa
niem metody immunofluorescencji, do-

wodząc powszechności zakażenia Pneu
mocystis carinii przy stosunkowo małej za
chorowalności. Na ten temat powstało 
w naszym zakładzie sporo prac. 

Jaka inna problematyka była przed
miotem Państwa zainteresowań nauko
wo-badawczych? 

Poza wymienionymi zagadnieniami pro
wadziliśmy wraz z klinicystami badania 
w zakresie alergii przewodu pokarmo
wego i dróg oddechowych. Analizowa
liśmy zakażenie Heiicobacter pyiori i jego 
związek z nieżytami żołądka i chorobą 
wrzodową żołądka i dwunastnicy. Opra
cowaliśmy zmiany występujące u alkoho
lików w przewodzie pokarmowym oraz 
zmiany w chorobie trzewnej i zespołach 
złego wchłaniania. 

Panie Profesorze jak z perspektywy lat 
ocenia Pan poziom prac naukowych reali
zowany w zakładzie, jaką mieliście Pań
stwo pozycję w polskiej patomorfologii? 

Sądzę, że poziom prac naukowych był 
dobry i nie odbiegał od standardów kra
jowych w owych latach. Fotwierdzeniem 
tego było przyjmowanie do druku wszys
tkich wysyłanych artykułów, a także umo
żliwianie przedstawiania na zjazdach nau
kowych różnych dyscyplin medycznych 
wyników naszych badań. O wartości i po
ziomie prac świadczyły również uzyski
wane nagrody. 
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Odzwierciedleniem pozycji w polskiej 
patomorfologii były także - wspomniane 
wcześniej -wyniki głosowań, dzięki któ
rym pełniłem funkcję wiceprezesa Za
rządu Głównego Folskiego Towarzystwa 
Patologów, a w pewnym nawet momen
cie otrzymałem propozycję objęcia pre
zesury naszego Towarzystwa. 

Środowisko lekarskie odwdzięczyło się 
Panu Profesorowi w sposób szczególny 
za trud włożony w proces rozwoju pol
skiej, a szczególnie bydgoskiej patomor
fologii, realizujący się zarówno poprzez 

Pańską działalność leczniczą. naukową. 

a także dydaktyczną. dzięki której wy
kształcił Pan wielu specjalistów. 

Myśli Pan oczywiście o najwyższym 
laurze, jakim może zostać wyróżniony le
karz- mianowicie o medalu Gloria Medi
cinae. O jego randze świadczy fakt, iż jest 
przyznawany jedynie dziesięciu lekarzom 
z całego świata w ciągu jednego roku. Owo 
odznaczenie otrzymałem w 2002 roku 
w towarzystwie kilku wybitnych polskich 
lekarzy i cenię je sobie ogromnie. 
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Faksymile listu gratulacy;i1ego i podziękou;ań pr-of. M. Kobuszm;ski~iFaryr!J, 2001. 
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Jan Domaniewski prywatnie 

Krzysztof Nierzwicki: Poznaliśmy Pa
na jako żołnierza .fu:mii Krajowej, uczes
tnika Powstania Warszawskiego, lekarza
-patomorfologa, rektora uczelni medy
cznej, w końcu społecznika. Myślę, że ca
łość wizerunku dopełniłoby choćby kilka 
zdań na temat Pańskiej rodziny, zaintere
sowań, zrealizowanych podróży, czy wresz
cie ukochanych miejsc- słowem może 
zechce nam Pan odsłonić nieco z tego 
- jaki jest Jan Domaniewski prywatnie. 

Jan Domaniewski: Chętnie, chociaż jak 
zdążył się Pan zorientować podczas wie
lu godzin naszych rozmów, nie jestem 
człowiekiem specjalnie wylewnym. Więk

szość swego życia poświęciłem - poz
woli Pan, że użyję takiego konspiracyjne
go terminu - Sprawie. We wczesnej mło
dości byłem harcerzem, uczyłem się pa
triotyzmu, zaś lekcje te przyszło mi szyb
ko odrobić w latach okupacji, kiedy dzia
łałem w Szarych Szeregach i .fu:mii Kra
jowej, a w końcu w Powstaniu Warszaw
skim. Powojnie, opuszczając druty Stala
gu XI A w Altengrabow, wybrałem w koń

cu drogę do Polski, chociaż w zasięgu 

ręki miałem - podobnie jak mój pow
stańczy współtowarzysz Julian Kulski -
zapewniony pobyt na Zachodzie w Sta
nach Z jednoczonych. W kraju, w trud-

nych czasach przełomu lat 40. i 50. przy
szło mi studiować i rozpocząć pierwszą 
pracę . Szybko trafiłem do Bydgoszczy, 
gdzie poświęciłem się bez reszty budo
waniu szkoły patomorfologii, a w końcu 
uczelni medycznej w tym mieście. Wresz
cie przez 12 lat swego życia pełniłem od
powiedzialną funkcj ę rektora Akademii 
Medycznej, a i teraz, po przej ściu na eme
ryturę nadal pracuję zawodowo na uczel
ni i społecznie poza jej strukturami. Nie 
miałem zatem i nie mam ciągle zbyt wie
le czasu na prywatność . 

Może jednak spróbujemy. Czym dla 
Pana Profesora jest rodzina? Poznajmy 
członków Pańskiej najbliższej familii. 

Uważam, że rodzina - podkreślmy to 
- szczęśliwa rodzina, jes t najważniej 

sza w moim życiu . Wśród najbliższych 

czuję się jak na bezpiecznym statku wo
kół rozszalałych fal ocean ów, wichrów 
i sztormów. Znajduj ę przy nich uspo
kojenie i ukojenie, mam s i ę z kim po
dzielić radościami i smutkami, mogę o
mówić strategię działań nie tylko na czas 
najbliższy, ale i na odległe tygodnie, mie
siące, a nawet i lata. Rodzina stanowi za
wsze wsparcie i zachętę do działań zawo
dowych i społecznych, mobilizuje do po-
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konywania piętrzących się przeszkód, wre
szcie ostrzega przed ludźmi pragnącymi 
włożyć przysłowiowy "kij w szprychy''. 

Jestem szczęśliwy, gdyż żona Jolan
ta znajduje zadowolenie z wykonywanej 
pracy dydaktycznej na uczelni. Wydaje się 
być osobą zrealizowaną zawodowo. Ma 
świetny kontakt ze studentami i widzę jej 
satysfakcję z osiąganych wyników oraz z 
poczucia dobrze spełnionego obowiąz
ku w pracy społecznej . 

Cieszę się z realizacji kolejnych eta
pów studiów wyższych syna Wojtusia na 
kierunku ekonomicznym, a także z jego 
pasji i zainteresowań motoryzacją. Podzi
wiam umiejętności, zaangażowanie i zna
komitą organizację pracy, które to cechy 
wykazał szczególnie przy budowie i wy
kańczaniu naszego domu w Niemczu. 

~ 

Olbrzymią radość sprawia mi obser
wacja ambicji, wytrwałości w systematy
cznej nauce, a także osiąganych wyników 
zarówno w liceum, jak i obecnie na stu
diach uniwersyteckich córki Doroty. Nie
zwykle przyjemne odczucia towarzyszą 
mi widząc jej satysfakcję i zadowolenie 
z wybranego kierunku studiów - logope
dii. Jestem dumny z jej postawy podczas 
odbywanej praktyki w klinice, potrzeby 
zdobycia jak największej wiedzy oraz pra
gnienia wykorzystania każdej godziny za
jęć. Dorotka - podobnie jak jej Mama 
- ma niezwykłą łatwość nawiązywania 
kontaktów z ludźmi, skąd bierze się wza
jemna sympatia z chorymi. W jej postawie 
doszukuję się swego lustrzanego odbicia 

z okresu moich studiów, co jeszcze bardziej 
zacieśnia nasze więzi. 

W s pólnie przeżywamy jej sukcesy spor
towe, których ostatnio przybywa co
raz więcej. W 2005 roku wzięła udział 
w Światowych Igrzyskach dla Osób po 
Transplantacji w Kanadzie (London, On
tario), zdobywając srebrny medal w bie
gu na 100 metrów i brązowy w rzucie 
piłeczką palantową. Rok później odnios
ła ogromny sukces podczas IV Europej
skich Igrzysk dla Osób po Transplantac
ji i Dializowanych w Pecs na Węgrzech, 
skąd przywiozła złoty medal w biegu 
na 100 metrów. Dziś natomiast (27 sier
pień 2009- przyp. KN) otrzymałem wzru
szającą wiadomość z Australii, gdzie Do
rotka zdobyła złoty medal na XVI Świa
towych Igrzyskach dla Osób po Trans
plantacji w Gold Coast w trudnej dyscypli
nie, jaką jest tenis stołowy. 

Ciekawi mnie bardzo, czym szczegól
nie- poza nauką i pracą- interesuje się 
Pan Profesor. Ma Pan jakieś hobby? 

Z olbrzymim zaciekawieniem śledzę 
zawirowania światowej polityki i - po
dobnie jak memu Ojcu- udaje mi się cza
sem trafnie przewidywać kolejność wy
darzeń, bądź reakcje czołowych jej przed
stawicieli. Jednocześnie obserwacja nie
których polskich polityków bywa powo
dem mojej frustracji. Z dużym niesma
kiem patrzę na niekończące się kłótnie 
i przepychanki, czasem niegodne cywili-
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zowanego człowieka. Nie mogę pozbyć 
się wrażenia, że wielu z nich trwoni przez to 
czas i energię, zamiast wspólnie pracować 
dla dobra kraju, przyczyniając się do jego 
dynamicznego rozwoju i zmniejszania dy
stansu do państw zachodnioeuropejskich. 

Moim hobby było zawsze i jest do 
dziś obserwowanie przyrody, życia pta
ków i innych zwierząt. Uwielbiam spa
cery, bądź jazdę na rowerze, szczególnie 
na terenie urokliwych Borów Tuchols
kich. Czynię to najchętniej samotnie, 
aby uniknąć zakłócania rozmową tak nie
zwykle kojącej ciszy lasów. 

Przed laty, aż do czasu awarii elektro
wni atomowej w Czarnobylu, z pasją odda
wałem się grzybobraniu. Otaczające mo
ją działkę lasy znałem- mówiąc kolok
wialnie - jak własną kieszeń. Doskonale 
wiedziałem, gdzie znajdę prawdziwki, 
gdzie czarne łebki, czy też cenione przez 
smakoszy rydze. Miałem znakomite ro
zeznanie w topografii lasu, tak iż świetnie 
orientowałem się, które z alejek można 
przejść z zamkniętymi oczyma bądź po
dziwiając chmury na niebie, nie licząc na 
jakiekolwiek znalezisko. Grzyby tam po 
prostu nie rosły. Inne miejsca moja pamięć 
odtwarzała tak szczegółowo, że dokład
nie kojarzyłem, po której stronie i koło 
jakiego krzaka należy klęcząc we mchu 
wyszukiwać maleńkich prawdziwków i ry
dzów świetnych na marynaty. Ponieważ 
niektóre moje "murowane" miejsca znał 
również sąsiad znad Zalewu Koronow
skiego, robiliśmy czasem wyścigi, który 

~ 
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z nas znajdzie się pierwszy w "alejce bo
rowikowej" . Nasz niepisany "kodeks ho
norowy" nie pozwalał drugiemu już tam 
wówczas chodzić. Któregoś dnia wpa
dłem w końcu na pomysł i kupiłem solid
ną latarkę. Odtąd często wyprawiałem się 

do lasu w zupełnych ciemnościach . Po
dobnie jak wojska przeciwlotnicze prze
czesywały reflektorami niebo w poszu
kiwaniu samolotów nieprzyjaciela, tak i ja 
strumieniem światła przesuwanym powo
li wyszukiwałem grzyby. Pewna sąsiadka 
spotykając mnie w lesie pytała- wska
zując któreś z miejsc- czy już tam by
łem . Gdy padała odpowiedź pozytywna, 
konstatowała trochę z żalem, że próżno 
by tam już chodzić, bo wszystko zapew
ne zostało wyzbierane. 

Pragnę zapytać Pana Profesora o u
kochane, czy może ulubione miejsca. 
Gdzie najchętniej przebywa Pan w wol
nych chwilach? 

Po osiedleniu się w Bydgoszczy, przez 1 O 
lat regularnie, co roku jeździłem na urlop do 
leśniczówki nieopodal Złotowa. Tamtejszy 
leśniczy nauczył mnie grzybobrania i podpa
trywania zwierzyny. Wiele opowiadał o ich 
zwyczajach i zachowaniach. 

Oczarowany pięknem i bogactwem la
sów, kupiłem w końcu działkę w Borach 
Tucholskich, położoną nad przeuroczym 
Zalewem Koronowskim, w miejscowości 
Wielonek Wybudowałem tam domek let
niskowy, który dzięki programowanemu 
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ogrzewaniu, można wykorzystywać jako 
posiadłość całoroczną. Od 40. lat najchęt
niej tam właśnie wypoczywam, słuchając 
ciągnących się długimi godzinami fanta
stycznych ptasich i żabich koncertów. Po
dziwiam przepiękne zachody słońca, gdzie 
iluminacja świetlna zaskakuje mnie za każ
dym razem swą odmiennością i niepow
tarzalnością. Przebywanie na łonie natu
ry jest dla mnie niezwykle relaksujące, co 
przy nieustannie stresującym trybie życia 
stanowi prawdziwe ukojenie. 

A literatura, czy także daje ukojenie? 
Ma Pan Profesor jakieś ulubione gatunki 
literackie? Co czyta Pan najchętniej? 

Najbardziej interesuje mnie literatura 
historyczna, czasem zaś podczas przemi
jającej choroby, czy też urlopu czytam 
książki sensacyjne, jako swoistego rodza
ju przerywnik w schematycznej i zapla
nowanej codzienności. 

Mógłby Pan określić się melomanem, 
lub odbiorcą jakiegoś szczególnego ga
tunku muzyki? 

Wraca Pan do mojego czułego punktu. 
Ponieważ absolutnie nie posiadam słu
chu, nic niestety nie odziedziczywszy po 
moim stryjecznym dziadku Bolesławie 
D omaniewskim - wybitnym kompozy
torze, muzykąinteresowałem się w stop
niu minimalnym i jej po prostu nie znam. 
Lubiłem natomiast audycje prowadzone 

~ 

przed laty przez Lucjana Kydryńskiego 
"Muzyka lekka, łatwa i przyjemna". Sporo 
słucham muzyki w samochodzie, głównie 
współczesne, aktualne przeboje. 

Pewnie zapyta Pan jeszcze o sztukę? 

Nie omieszkam. 

Bardzo miło wspominam dwutygod
niowy pobyt w Paryżu z moim ojcem 
chrzestnym, Stryjem Wiesławem, który 
wzbudził we mnie ogromne zaintereso
wanie malarstwem, oprowadzając po wie
lu fantastycznych paryskich muzeach i ga
leriach sztuki. 

Chciałbym także zapytać Pana Profe
sora o podróże. Czy lubi Pan tę formę 
wypoczynku? Które z wyjazdów utkwiły 
Panu szczególnie w pamięci? 

Cóż, nie jestem zapalonym podróżni
kiem, niemniej jednak zwiedziłem kilka 
ciekawych miejsc na świecie. Szczegól
nym sentymentem darzę wspomnienia 
z pielgrzymki rektorów do Ziemi Świę
tej, podczas której podziwialiśmy obiek
ty źródeł naszego kultu religijnego. Wy
prawę szalenie wzbogaciły fantastyczne 
komentarze naszego przewodnika - księ

dza profesora Waldemara Chrostowskie
go, znakomitego znawcy krajów biblijnych, 
który podobne pielgrzymki prowadził od 
wielu lat, wykazując się olbrzymim zaanga
żowaniem, znawstwem przedmiotu i nie
słychanym poczuciem humoru. 
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Z głębokim wzruszeniem wspominam 
audiencję rektorów uczelni akademickich 
u papieża Jana Pawła II w Castel Gan
dolfo w 2001 roku. Dostąpiłem wówczas 
zaszczytu zamienienia kilku słów z Oj
cem Świętym, który obiecał mi modlitwę 
za zdrowie mojej córki Dorotki, będącej 
właśnie po operacji transplantacji nerki. 
Następnego dnia wspólnie z papieżem u
czestniczyliśmy w premierze filmu Quo 
vadis wg powieści Henryka Sienkiewicza. 
W trakcie tamtej podróży odwiedziliśmy 
także cmentarz polski na Monte Cassino. 

Podczas pobytu w Japonii zachwyca
łem się wspaniałymi zabytkami w Kioto 
i Nara. Piękno Paryża natomiast podzi
wiałem, oprowadzany przez mego Stryja 
Wiesława, który metropolię tę znał do
skonale, będąc tam stałym bywalcem przez 
szereg lat w okresie międzywojennym. Z in
nych europejskich miast zafascynowała 
mnie przeurocza stolica kraju naszych po
łudniowych sąsiadów - Praga. 

Kiedy rozmawia się z człowiekiem suk
cesu - a takim postrzegam Pana Profe
sora- nie można pominąć pytania o oso
by, które wywarły największy wpływ na 
Pańskie życie, o nauczycieli i mistrzów? 

To bardzo potrzebne pytanie. Zawsze 
uważałem, że moje osiągnięcia nie doszły
by do skutku gdyby nie ludzie, z którymi 
się zetknąłem w przeszłości. 

Ogromnie szanowanym i podziwianym 
nauczycielem i wychowawcą w gimnaz-

1( 
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jum był historyk- profesor Podolski, któ
ry zaszczepił we mnie zainteresowanie 
przedmiotem. Fascynowałem się jego o
sobowością i sposobem przekazywania 
wiedzy. Budził mój głęboki szacunek. 
Odnosił się do mnie niezwykle życzliwie, 
pomimo iż obowiązki uczniowskie z u
wagi na moją działalność konspiracyj
ną czasem bardzo zaniedbywałem . Uk
rywając się przed gestapo, bądź podej
mując różnorakie nielegalne działania nie
kiedy całymi tygodniami opuszczałem za
jęcia lekcyjne. Profesor zapewne zdając 
sobie z tego sprawę, nigdy nie wymagał 
usprawiedliwienia. Jego wyrozumiałość 
doceniłem w pełni podczas spotkania 
w czasie Powstania Warszawskiego. U ści
snął mnie wówczas serdecznie. Widząc 
na mej piersi baretkę Krzyża Walecz
nych, oraz dystynkcje kaprala na nara
miennikach, powiedział że nie miał nigdy 
wątpliwości, co do przyczyny mojej ab
sencji w szkole. Wyjawił wówczas swo
ją własną działalność w strukturach Pod
ziemnego Państwa Polskiego. 

A w czasach studenckich? 

Moim mistrzem, którego starałem się 
później naśladować w praktyce lekarskiej, 
był adiunkt kliniki chorób wewnętrznych 
dr Władysław Czapliński, u którego pra
cowałem jako student przez cztery lata. 
Opanowałem pod jego kierunkiem pod
stawy interny i nauczyłem się właściwego 
rozumienia psychiki chorego. Jego pry-
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watny gabinet lekarski cieszył się ogrom
ną sławą na Wybrzeżu - chorzy oczeku
jący w olbrzymiej kolejce, zmuszeni byli 
rejestrować się na wiele tygodni przed 
zaplanowaną wizytą. 

Prawdziwie ukochanym nauczycielem, 
a jednocześnie człowiekiem, który po
zostawał dla mnie niedoścignionym mi
strzem był-wspomniany wcześniej -pro
fesor anatomii patologicznej Wilhelm Czar
nocki. Cieszył się on niezwykłym sza
cunkiem i poważaniem, będąc przy tym 
bez wątpienia wielkim autorytetem mo
ralnym. W Akademii Medycznej w Gdań
sku wykorzystywał swoje rozległe doś
wiadczenie nabyte w szpitalach przedwojen
nej Warszawy. Współtworzył szpital klinicz
ny, pozostając najpierw prorektorem, a na
stępnie rektorem. Miał wielką odwagę po
lityczną. Po wycieczce rektorów uczelni 
medycznych do Związku Radzieckiego, 
chwaląc w obecności studentów z jednej 
strony organizację pogotowia ratunkowe
go w Moskwie, drwił jednocześnie z pro
pagandy sowieckiej, głoszącej że radziec
cy uczeni są w stanie zmieniać klimat na 
Ukrainie. Niestety za tę śmiałą, lecz w opi
nii władzy wywrotową wypowiedź, został 
natychmiast odwołany z funkcji rektora. 

Profesor Czarnocki kierował moją spec
jalizacją z patomorfologii, ucząc diagno
styki sekcyjnej . Wpajał mi także dewizę, 
że patolog nigdy nie powinien osądzać 
błędów popełnionych przez klinicystów. 
Jego zadaniem jest natomiast wspólne 
z kolegami dążenie do postawienia prawi-

dłowego rozpoznania. Wzajemne oma
wianie pomyłek czynione w atmosferze 
życzliwości, wzbogaca bowiem - zdaniem 
profesora- wiedzę medyczną obu stron 
i wpływa na podnoszenie poziomu dia-

·. gnostyki klinicznej. Zachęcał także do 
napisania rozprawy doktorskiej, propo
nując jej temat. Niestety śmierć pokrzy
żowała nasze plany i w rezultacie Pro
fesor nie doczekał finału. Był dla mnie 
Ojcem i Przyjacielem, do końca mej dzia
łalności wzorem do naśladowania. Trum
nę na Jego pogrzebie niosłem na ramio
nach. Będąc kilka razy do roku na cmenta
rzu w Gdańsku zawsze odwiedzam grób 
Profesora i zapalam znicz. 

Miał Pan mistrzów także po studiach? 

W trakcie specjalizacji na II stopień 
z histopatologii opiekowała się mną do
cent, a później profesor Ewa Boj (zm. 
2009), świetny i wymagający nauczyciel. 
Podjąwszy pracę w Bydgoszczy, dojeżdża
łem do Niej na konsultacje. Później, gdy od
bywałem trzymiesięczny kurs dosko
nalący w Warszawie, zgodziła się, aby 
w zastępstwie w Bydgoszczy diagnozo
wać preparaty histopatologiczne oraz pro
wadzić doskonalenie asystentów. Parnię
tam jak na początku lat sześćdziesią
tych, pod wpływem moich gorących na
mów, deklarowała swą gotowość prze
niesienia się do Bydgoszczy. Zdecydowa
ła się podjąć pracę w mającej powstać 
wówczas akademii medycznej. 
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Moimi znakomitymi nauczycielami hi
stopatologii nowotworów byli Pan Pro
fesor Józef Laskowski (zm. 1970) i jego 
współpracownice Maria Dąbska i Lud
wika Sikorowa (obie z czasem uzyskały 
tytuły naukowe profesora). Dzięki tym oso
bom nauczyłem się diagnostyki mikro
skopowej nowotworów i mogłem systema
tycznie doskonalić swe umiejętności w mu
rach Zakładu Patologii Nowotworów Insty
tutu Onkologii w Warszawie. 

Ogromnym szacunkiem, jako swego 
mistrza darzę Panią Profesor Marię Ko
buszewską-Farynę. Bezpośrednio po dy
plomie, podczas pierwszych szkoleń z ana
tomii patologicznej w zakładzie Profeso
ra Ludwika Paszkiewicza, uczyła mnie 
-jako adiunkt- diagnostyki sekcyjnej . 
Sytuacja powtórzyła się również po ro
ku, podczas kursu doskonalącego. 

Kiedy zjawiłem się u Niej z roboczym 
tekstem rozprawy doktorskiej, prosząc 
o uwagi krytyczne, z Jej ust usłyszałem 
pierwsze słowa o mej przyszłej habili
tacji, o czym wówczas nawet nie pomy
ślałem. Jako mój dobry duch nie tylko 
namawiała mnie do rozpoczęcia działal
ności naukowo-dydaktycznej, ale i do niej 
wciągała, zlecając prowadzenie w Byd
goszczy kursów podstawowych z pato
morfologii dla lekarzy z całego kraju. 

Stwarzała wokół mej osoby korzyst
ną aurę, chwaląc mnie i wydając bardzo 
pozytywne opinie. Dzięki Niej - jak już 
nadmieniłem - brałem udział w Radzie 
Programowej Studium Doskonalenia Le-

~ 
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karzy w zakresie patomorfologii. To Pani 
Profesor była nieformalnym opiekunem 
podczas mego przewodu habilitacyjnego 
w ówczesnym Studium Doskonalenia Le
karzy Akademii Medycznej w Warszawie. 

Niewątpliwie prof. Kobuszewska pod
sunęła moją kandydaturę na kierownika 
zakładu w Warszawie, i za Jej namową 
chciano mi powierzyć szefostwo Studium 
Farmacji CMKP. Za tę niezwykłą życzli
wość i troskę o mój rozwój jestem Jej -
Memu Mistrzowi- dozgonnie wdzięczny. 

Jaką wyznaje Pan Profesor filozofię 
życia? 

Moja dewiza życiowa wyraża się sło
wami: "mierz siły na zamiary, a nie za
miary według sił" . 

Lubię stawiać sobie w życiu zadania, 
wydawałoby się trudne do zrealizowania. 
W chwili osiągnięcia wyznaczonego celu 
odczuwam satysfakcję, lecz zaraz potem 
zastanawiam się, co mógłbym uczynić w 
następnej kolejności . Myślę, że takie po
dejście do życia daje mi ciągły asumpt do 
intensywnego działania, pozwala w peł
ni realizować kolejne wyzwania. Zawsze 
zastanawiałem się jak będzie wyglądało 
moje życie, kiedy przejdę na emeryturę 
-wyobrażałem sobie, że chyba szybko 
odejdę z tego świata, po prostu z nudów. 

Tymczasem pozwolono mi dokończyć 
trzecią kadencję rektorską, pomimo osią
gnięcia wieku emerytalnego, a potem jesz
cze wybrano na czwartą. Myślę, że każdą 
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następną cechowała zdecydowanie więk
sza efektywność, ponieważ dysponowa
łem coraz bogatszym doświadczeniem, 
a sił i energii nigdy mi nie brakowało. 

Gdy wreszcie przekazałem pałeczkę 
w sztafecie rektorskiej następnej magni
ficencji, znalazłem sobie nowe zadania. 
Tym razem koncentrowałem się na kształ
ceniu młodej kadry i dopingowaniu jej 
do dalszego rozwoju naukowego. 

Krąży w środowisku obiegowe i nie
co żartobliwe stwierdzenie, że Zakład, 
a później Katedra Patomorfologii w Szpi
talu im. dra A. Jurasza jest moim "dziec
kiem", a rozbudowywany i modernizowa
ny Zakład Patologii Nowotworów w Cen
trum Onkologii im. F. Łukaszczyka, prze
kształcony w jednostkę uniwersytecką, 
którego "ojcem" został mój uczeń, staje 
się moim "wnuczkiem". 

ł( 

Można by z tego wywodu sądzić, że 
działalność swą koncentrowałem wyłącz

nie na uczelni i ona przysłaniała mi wszys
tko. Natomiast- jak już wcześniej wspo
mniałem - najważniejsza dla mnie była 
i jest nadal rodzina, a także szczęście każ

dego z jej członków. Z największą troską 
podchodzę do sprawy jej zabezpiecze
nia materialnego oraz do wykształcenia 
dzieci i wychowania ich na prawych, u
czciwych ludzi. 

Zawsze powtarzałem, że pieniądze nie 
powinny stanowić istoty życia, a jedynie 
je ułatwiać. Odczuwałem natomiast pełną 
satysfakcję, kiedy mogłem rzetelnie wy
wiązywać się z przyjętych zobowiązań, 

realizując przy tym cele służące szeroko 
pojętemu dobru społecznemu. 

W młodości przy podejmowaniu ży
ciowych decyzji kierowałem się głęboko 
zakorzenionym patriotyzmem i miłością 
do Ojczyzny, w późniejszych zaś latach 
również patriotyzmem lokalnym. 

Ostatnią sprawą, o którą chciałem za
pytać Pana Profesora są przyjaźnie. Proszę 
powiedzieć kilka słów na temat ludzi, któ
rzy wywarli wpływ na Pańskie życie. 

W wojskowym liceum w Niemczech 
zaprzyjaźniłem się bardzo z kolegąJac
kiem Tomaszewskim, synem przedwo
jennego naczelnego komendanta Legii A
kademickiej pułkownika Tadeusza R. To
maszewskiego. Tuż po maturze wyjechał on 
do Włoch do II Korpusu generała Andersa. 

Zmęczeni ogromnie intensywną na
uką do matury, snuliśmy wieczorami pla
ny na dalsze życie, a zwłaszcza odnoś
nie czekających nas studiów wyższych . 

Widziałem siebie zawsze w gronie stu
dentów politechniki. Pragnąłem konty
nuować tradycję rodzinną i zostać archi
tektem lub inżynierem jak mój D ziadek 
Czesław, Ojciec, wuj Henryk, czy siostra 
Mamy Zofia - inżynier chemii. 

Marzeniem Jacka była natomiast medy
cyna. Chciał zostać lekarzem, aby rato
wać zdrowie i życie ludzkie. Mówił z ta
kim zapałem i tak przekonująco, że zasiał 
w moim sercu niepewność. Zacząłem za
stanawiać się, czy rzeczywiście spełnię 
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się w roli inżyniera . Myślałem o tym, że 
przecież w mojej rodzinie nigdy nie było 
lekarzy medycyny. Takim mianem bowiem 
nie mogłem określić mojej Babki ze stro
ny Mamy i jej siostry Haliny, które wyko
nywały zawód stomatologa. 

Ostatecznie owa szkolna przyjaźń wy
warła kolosalny wpływ na moje życie. Dzię

ki niej podjąłem decyzję o wyborze zawodu, 
o czym szerzej uprzednio mówiłem. 

Panie Profesorze, po wielu godzinach 
spędzonych na pasjonującej rozmowie, 
przy jednoczesnej świadomości, że prze
cież nie wszystko zostało powiedziane, 
że zachował Pan dla siebie zapewne jesz-

~ 

Jan Domanien;ski pryn;atnie 

cze wiele innych ciekawych wątków swej 
biografii, szalenie trudno zakończyć nasz 
wywiad. Dziękując za spędzony wspól
nie czas, za wzruszające chwile oraz na
sycone głęboką treścią fascynujące opo
wieści, pragnę życzyć Panu Profesorowi, 
aby nadchodzące lata- podobnie jak ca
łe Pańskie życie - budowały dalej nieza
chwianie wizerunek spełnionego mężczy
zny. liczę jednocześnie, że dotrzyma Pan 
Profesor swej obietnicy i pozwoli w nie
dalekiej przyszłości, może przy okazji ko
lejnego jubileuszu, zadać sobie jeszcze 
wiele wnikliwych pytań, które odsłonią 
w pełni Pańską bogatą osobowość. Dzię
kuję za rozmowę. 
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Z .rynkiem W rytwiem i żoną]olantcu 1986. 

Warszawa, ze shyjem Wiesłmvem, kuzynką Agnieszką Zbjje1vską i żoną Jolantą oraz 
.rynkiem Wqjtusiem, 1987. 
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Lf7ielonek, Stryj Lf7iesłmv, żona Jolanta i .ryn Wqjtuś, 1987. 
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Z dziećmi, Dorotką i Wqjtkiem, 1998. 

L 
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Z żonąfolantą i dziećmi: Wqjtusiem i Dorotką, 1998. 
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Zakopane, z żoną i dziećmi, 2002. 

Kołobrzeg, z córką Dorotą, 2007. 

,L 
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W Tatrach, .ryn Wq;tek, 2007. 

W Tatrach, z żonąfolantą i córką Dorotą, 2007. 
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Z żoną folantą na balii karnawaiOII(JI17l JJJ DJJJOr{_e Artusa JJJ Tomni11, 2006. 
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Z żonąfolantą i córką Doroffb 2008. 
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Mieczoumica, z żoną i dziećmi, 2009. 
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MieczOJvnica, z żoną ]olantq, 2009. 
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London, Ontario (Kanada), Śu;iatou;e Igrzyska dla Osób po Transplantatjt; deko
rarja medalowa; na podium córka Dorota Domanieu;ska - srebro 111 bieg11 na 100 
metróu;, 2005. 

Pecs (W'~ry), IV Europejskie Igryyska dla Osób po Transplantarji i DializOJva
I!JCh, dekorarja medaiOJ/Ja; na podittm córka Dorota Domanieu;ska- złoto /IJ biegu 
na 100 metróu;, 2006. 
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Awtralia, Go/d Coast, >.'VII Śn;iatOJve Igrzyska dla O
sób po Transplantaqi, dekoraga medafonJa zn(YcięzcóJv 
turniqu tenisa stol01vego - złota medalistka Dorota Do
manien,ska, 200 9. 

Australia, Go/d Coast, >.'VII Światowe Igrzyska dla Osób po Transplantagi, repre
zenfaga Polski z Polonitb trzecia od fe1vq Dorota Domanie1vska, 2009. 
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Wielonek, lata dziewięćdziesiąte XX JJJ. 
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U'7ielomk, 1v ogrodzie, 2009. 



246 
ł( 

Wie/onek, nad ZaleJ/Jem KoronoJI)skim, 2009. 
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Pri_ed domem JJJ NiemC'?fl, Jvrzesień 2009. 
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Ziemia Śu;ięta, Pielgr.vmka Konferemji Rektorów Akademickich Szkól Polskich, {t1 
dolu) z księdzem profesorem W. Chrosfo}}Jskim, 2000. 
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Ziemia Święta, Pielgr?Jmka Konferengi Rektoró1v Akademickich Szkół Polskich, 
2000. 

+ 
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Rrym, Pielgrzymka Konferenqi Rektoróu;Akademickich Szkól Pofskich, 2001. 
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Castel Gando!fo,podczas spotkania RektoróJvAkademickich Szkól Po!skich z Ojcem ŚJIIięrym Janem PanJ/em II, 2001. 
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Castel Gando(fo, Pielgr1J1mka Kottjerengi RektoróJJJ Akademickich Szkól Polskich, z Jant~szem 

S empmchem, r·ektorem ÓJvczesnej Akademii Techniczno-Rolnic-i!) 111 BydgoszcrJ', 2001. 
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Monte Cassino, Pie/g'iJmka Kotiferencji Rektoró1v Akademickich S z kół Pofskich, 2001. 
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W Wilnie, 2002. 
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Na Węgrzech, z żonąfolantą i córką Dorotą oraz reprezenta~ją Polski na W Europi!Jskie lg'i)ska dla Osób po Trafis
plantagi i Dia!izOJvanych, 2006. 
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Na tr?'!lg!zech, z żonq ]olantq i córką Dorotą, 2006. 
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Mistrzowie i nauczyciele Jana DomanieJvskiego: {t1 góry po fe//}ę;) dr Wlacfyslmv Czapliński,- (po prmvq) 
prif. Wilhelm Czarnocki oraz (11 dolt1, dmga zprt~u,ej, podczas jednej z konferemji) prif. Mana Kobrl
szeJvska-Faryna. 
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Norymberga (Lang]})asser), zprzyjacielem z Jll(jskOJvego liceum Jackiem TomaszeiJISkilll (lv okularach), 1946. 
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Podczas jednej z 1'0!{/JJÓJiJ )/) domu Pmftsora )/) NielliCiJI, wrzesień 2009. 
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Indeks osobowy nazwisk i pseudonimów 
(indeks nie obejmuje osób występujących w aneksie - dorobku naukowym, promo

torstwie rozpraw doktorskich i bibliografii przedmiotowej) 

Adamska Alina 215 

Anders Władysław 88, 230 

ps. "Andrzej" 60, 61 
Baj Andrzej 215 

Baj Beata 215 

Balcar-Boroń Anna 149 

Bańkowska Anna 140, 197 

Baranowski Andrzej 77, 207 

Bartmańska Halina 231 

Bartmańska Zona 230 

Bartmański Henryk 22, 37, 54, 97, 230 

Bartoszewski Władysław 16 

BeckJózef 18 

Betlejewski Stanisław 149, 189 

Białobłocka Małgorzata 11 

Bilikiewicz Adam 115, 116, 189 

Biniak Romuald 162 

Boguszyński Mieczysław 132, 133, 151, 152, 

158, 165 

Boj Ewa 228 

Bokszański Marek 170 

Borowicz Bogusław 215 

Bruski Rafał 201, 208 

Brzozowski Zdzisław 125 

Budzyński Gustaw ps. "Szymura" 60 

Butrym Daria 11 

Cegielska Franciszka 132, 142, 167 

Cetnarawski Leszek 215 

Chaberska Barbara 60, 90 

Chopin Fryderyk 18 

Chrostowski Waldemar 226, 249 

Ciechanowski Jan 78 

ps. "Cielak" 88 
Cimoszewicz Włodzimierz 138 

Czapliński Władysław 227, 258 

Czarnocki Wilhelm 99, 228, 258 

Czartoryski Adam Ludwik 14, 24 

Czerwionka -Szaflarska Mieczysława 162 

Dacki Maciej 134 

Davies Norman 71 

Dąbska Maria 213, 229 

Delimat Zbigniew 90, 96 

Demidowicz Krzysztof 134 

Domaniewska Dorota 224, 227, 234, 235, 

236,237,239,242,243,256,257 

Domaniewska Grażyna 215 

Domaniewska Halina 41 

Domaniewska Hanna 15, 29 

Domaniewska Irena (ciotka) 20, 43, 51 

Domaniewska Irena (matka) 13, 20, 36 

Domaniewska Irena (żona Janusza) 15, 16, 

26,30 

Domaniewska Jolanta 203, 224, 232, 233, 

235,237,238,239,241,256,257 

Domaniewska Zona 20, 33 

Domaniewski Bolesław 13, 14, 15, 25,226 
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Domaniewski Czesław 13, 14, 21, 23, 24, 25, 
39,41,63,230 

Domaniewski Janusz Witold 15, 16, 25, 26 
DomaniewskiJerzy 13, 35, 36 
Domaniewski Tomasz 15, 16, 27,28 
Domaniewski Wiesław 10, 16, 17, 18, 19, 25, 

31,32,33,41,44,53,90,226,227,232,233 
Domaniewski Wojciech 224, 232, 233, 234, 

235,237 
Domanowska Ewa 212,215 
Dombrowicz Konstanty 201, 208 
Dominas Ewa 11 
Drewa Gerard 192 
Dudzin Izabela 139 
Dutkiewicz Jan ps. "Kasper" ("Kacper") 56 
Dziatkowiak Antoni 138 
Estreicher Karol 19, 32 
Fedorowicz Jacek 16 
Ferenc Olga 215 
Gajda Mieczysław 212, 215 
Garczewska Anna 11 
Gizela, sekretarka w Szpitalu im. dra A. 

Jurasza 118 
Glemp Józef 154, 162 
Głowniak Kazimierz 142 
Gołda Małgorzata 215 
Gołda Ryszard 215 
Goluszko Elżbieta 215 
Górski Marian 109 
Groniowski Janusz 216 
Gronewski Bogdan 215 
Grzanka Alina 215 
Grzanka Dariusz 212,215 
Grzegorzewski Bronisław 142, 144, 192 
Gwieździński Zenon 136 
Gwincińska Felicja 162 
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Halota Waldemar 162 
Hitler Adolf 69, 78 
Hlavaty Antoni 125 
Hładoń-WiącekJoanna 11 
Iwaszkiewicz Jarosław 125 
Jagła Krzysztof 215 
Jagła Teresa 215 
Jakimowicz Irena 15, 27, 29 
Jan Paweł II 180, 227, 252 
Janicka Danuta 196 
Jaroszewicz Piotr 111 
Jarzemski Piotr 184 
Jaskólski Bogdan 162 
Jóźwicki Wojciech 184, 185, 193,212,215 
Kaliszan Roman 142 
Kałużny Józef 137, 149, 163, 189 
Karaszewski Włodzimierz 196 
Karszo-Siedlewski Franciszek 14, 24 
Kempińska Barbara 215 
I<leszczyński Józef 1 7, 19 
Kłopotek Eugeniusz 162 
Kłyszewski Władysław 14, 24 
Kobuszewska-Faryna Maria 213, 221, 229, 

258 
Kołakowski Jarosław 170 
Korczyńska Janina 207 
KorenkiewiczJadwiga 212,215 
Korenkiewicz Łukasz 212, 215 
Korzycka-Wilińska Wanda 134 
Kosieniak Romuald 178 
Kotschy Maria 142 
Kowalczykowa Janina 198 
Krupa-Wojciechowska Barbara 149 
Kubalewski Józef 201 
Kubiak Monika 11 
KulskiJulian Eugeniusz ps. "Goliat'' 63, 64, 68, 
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69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78,82,84,86,223 

Kulski Julian Spitosław 63 

Kunert Bogdan ps. "Szajer" 60 

Kuszewski Krzysztof 135, 139 

Kwaśniewski Aleksander 197 

Kydryński Lucjan 226 

Lambach Bogusław 103 

LaskowskiJózef 213,229 

Lau Grzegorz 170 
Leszczyński Stanisław 26 

Lewandowska Maria 212 

Lewicki Zdzisław 125 

Liedtke Antoni 18 

Łaszcz Ludwik ps. "Prawdzie" 55, 60, 61 

Łoza Stanisław 15 

Łukasik Jerzy 113 
Mackiewicz Zygmunt 149 

Maczek Stanisław 90 

MajchrzakJózef 126 
Maksymowicz Wojciech 164, 203 

MalinowskiJerzy ps. "Gazda" 69, 73 
Malukiewicz Irena 207 

Marszałek Andrzej 184 

Mamszewski Zbigniew 162 

Mattaś Wojciech 212 

Messner Zbigniew 131, 152 

Michejda Kornel 98, 103 

Midowicz Władysław 26 

ps. "Mietek" 54, 55 
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Migdalski Jan ps. "Bogdan" 54, 55, 56, 57, 60, 
69, 70, 71, 76 

Mikołajczyk Maria 212, 215 

Missima Maurycy 170 

Misztal Beata 170 
Miścieka-Śliwka Danuta 144, 186, 189 

Molik Edward 154 

Indeks osobo11!J' 

Morawski Mieczysław ps. "Szeliga", 

"Szalbierz" 60, 71, 75, 76, 80 
Mucha Barbara 215 

MuszkawskaJ o anna 1 02 
Muszyński Henryk 1 79 

auman Aleksander 178 

Nawrocka Ewa 134 

Niedzielski Mieczysław ps. "Żywiciel" 72, 76, 79 

Niżankowski Rafał 137 

NowakJan 154 
NussbeutelJoanna 215 

Ogorzeja Wojciech 170 

Olczak Henryk 207 
Olszewski Wiesław 162, 163 

OrnowskiJacek 215 
Paszkiewicz Ludwik 119,214,229 

PawlaczykJan 142, 144 

Pawłowicz Zbigniew 184 

Piłsudski Józef 17, 39, 135 

Pirożyński Jan 32 
Podolski, profesor w gimnazjum, historyk 227 

Raczyńska Anna 212 

Raczyński Edward 14, 18, 24 

Radzimiński Andrzej 196 

Raszeja Stefan 115, 174 

Religa Zbigniew 166 

Romański Bogdan 109, 110, 115, 149, 154 

Rulewski Jan 197 
Rusin Elżbieta 113 

Ruszkiewicz Andrzej 212, 215 

Rużyłło Edward 109 

Ryć Kazimierz 212 

Rydygier Ludwik 135, 139, 156, 177 

Rydygier Ludwik (wnuk) 177 

Rydygier Ricardo 177 

Rydz-Śmigły Edward 17 
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Safiejko-Mroczka Barbara 215 

Sapalski Henryk 173, 197 

Sawicki Zbigniew ps. "Horodyński" 69, 70, 71 

Schwalbe Andrzej 197 

Sempruch Janusz 253 
Serocki Tadeusz 32 

Siemiątkowska Krystyna 212 

Sienkiewicz Henryk 227 

Sierpiński Zdzisław ps. "Świda", "Marek" 
58,60, 71,72 

Sikora Krzysztof 201 

Sikorowa Ludwika 229 

Sikorski Władysław 20 

Sikorski Wojciech 133 

Skok Zdzisław 184, 193,212, 215 

Sko.tnickiJan 14,24 

Soja Jurand 212 
Sosnkowski Kazimierz 20, 33 

Soszyńska Krystyna 215 

Starzyński Stefan 63 
Stryjeński Karol 15 
Sujkowska Renata 184, 212,215 

Sypniewska Magdalena 215 

Szczepańska Zofia 207 

Szukaiski Jacenty 212, 215 
Szwed, konfident gestapo 61 

SzymaniukJarosław 170 

Szymański Edward 116, 141, 162 

Szymborska Wisława 7 

Śliwiński Marian 111, 126, 135, 138, 139, 

140, 170 

Śliwka Karol 181 
Śmiechowska Barbara 149 

Świderski Bronisław ps. "Baron" 73 
Tafii-Klawe Małgorzata 145, 181, 196 

Terziman Eugeniusz 212 
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Tomaszewski Jacek 230, 259 

Tomaszewski Tadeusz R. 230 

TondeiJanusz 9, 32 

Tretyn Andrzej 196 
Trybuś Leszek 120,212, 215 

Turkiewicz Kazimierz 134 

Wałęsa Lech 102 

WąsowskiJan ps. "Longinus" 69,70 
Weishoff Alicja 212 

Weloński Kazimierz ps. "Korwin" 76 
Wichliński Lesław 117 

Wielińska Liiianna 215 

Wilemska Alina 215 

Wiśniewska Halina 215 

ps. "Witek" 56, 57, 59 

WitkiewiczJad wiga 15 

Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 

15,27,28,29,30 

WojciechowskiJerzy 109 

Wojdyło Witold 196 

Wojtuś Bogdan 162 

Wolski Zbigniew 181, 184 

Zakrzewski Marek 212 

Zbijewska Agnieszka Oagusia) 25, 39, 41, 42, 

43,44,46,47,48,49,50,51, 105,232 

Zegarski Wojciech 125 

Zgodzińska-Wojciechowska Beata 30 

Zientkiewicz Tomasz 212 

Żakiewicz Anna 27, 29, 30 

Żmudziński Zenon 152 

Żochowski Ryszard Jacek 138, 140 

Żydowo Mariusz 115 
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Dorobek naukowy Jana Domaniewskiego 

1963 

w sprmvie pr~er~utOJrych ipien;;ottrych czer
niakóJJJ ośrodk01vego układu nenvOJvego. J. D o
maniewsk.i, M. Lewandowska, W Malukie
wicz. - Neuropatologia Polska 1963 T. 1 nr 2 
s. 233-241. 

1964 

Zmiatry morfologiczne wątroby 1v chorobach 
pęcherzyka żółciOJvego na podstmvie badań biop
.ryjtrych i sekryjtrych. J. Domaniewski. - Patolo
gia Polska 1964 T. 15 nr 4 s. 425-443. 

1965 

Carcinoma planoepithelia/e spinocellulare ventn._ 
cuh: J. Domaniewski, M. Lewandowska. - Pol
ski Tygodnik Lekarski 1965 T. 20 nr 45 s. 1704. 

Epanchement du cf?yle dans la cavite pleurale 
au cours d'une thrombophlebite de la veine sous
claviere gauche. W Więcko, E. N artowicz, J. 
Domaniewsk.i. - Le Journal de Medecine de 
Lyon 1965 Vol. 1072 s. 427-429. 

Fibroelastosis endocardii u 65-letniej kobiety. 
J. Domaniewsk.i, K. Rekowsk.i, E. Terzi
man. - Polski Tjgodnik Lekarski 1965 T. 20 
nr 33 s. 1251-1252. 

Nadciśnienie tętnicze a zmiatry skrobimvicze 
kory nadnercza 1v skrobimviry nerek. J. Do
maniewsk.i, E . Nartowicz. - Polskie Archi
Jvum Mecfyrytry WeJvnętr:<J~e) 1965 T. 35 nr 7 
s. 949-952. 

O czerniakach zlośli1rych jam nosa. R. Gniaz
dowsk.i, J. Domaniewsk.i. - Otolaryngologia 
Polska 1965 T. 19 nr 4 s. 543-545. 

Pryypadek przeJvlekłęj białaczki liff'.[arycznęj 
z olbryymiokomórk01rym mięsakiem siateczki. J. 
D omaniewsk.i, E. Nartowicz. - N01votwory 
1965 T. 15 nr 4 s. 389-391. 

Rdzeniaki móżdżku u dzieci i dorosłych. W 
Maluk.iewicz, J. D omaniewsk.i, K. Ryć. -
Neurologia, Neurochirurgia i P.rychiatria Polska 
1965 T. 15 nr 5 s. 753-756. 

Tętniak ro~zielqjąry aorry sp01vodowaf!Y gruź
licą węzłóJv chłontrych zaotr~e1vn01rych. J. D o
maniewsk.i, M. Lewandowska. - Polskie Ar
chiJvum Mecfyrytry Wewnęfr.{pęj 1965 T. 35 nr 
11 s. 1641-1644. 

w spólistnienie skrobimviry z zapaleniem mie
dniczek i miąższu nerek (pyelonephritis chroni
ca). J. Domaniewsk.i, E . Nartowicz. - Polski 
Tjgodnik Lekarski 1965 T. 20 nr 29 s. 1083-
-1085. 
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1966 

Analiza nierozyoznaf!J!Ch Jvczesf!J!Ch zmvałóJJJ 
mi~śnia serca. E . Nartowicz, J. Domaniew
ski, K. Ryć, K. Poddany. - Folski Tygodnik 
Lekarski 1966 T. 21 nr 27 s. 1033-1035. 

La piriarterite noueuse. W Więcko, E . Nar
towicz,J. Domaniewski. -Le ]ournal de Mide
cine de yon 1966 Vol. 1098 s. 785-794. 

Nadciśnienie złośliJve w skrobimviry nerek. 
E . Nartowicz, J. Domaniewski. - Polskie 
Archi1vum Mecfyryf!J' Wewn~trznęj 1966 T. 36 
nr 2 s. 273-275. 

Nenviak osłonkou:y torf?y sieciowęj 1vi~ksw. 

S. Nowicki, J. Domaniewski. - Folski Prze
gląd Chirurgicz'!Y 1966 T. 38 nr 8 s. 789-790. 

P~kni~cie serca JVe Jvczesf!Jfm okresie zmvału. 
J. Domaniewski, E. Nartowicz, Z. Bieliń
ski, K . Ryć. - Folski Tygodnik Lekarski 1966 
T. 21 nr 40 s. 1531-1533. 

S tromatosis corporis uteli. J. Domaniewski, 
J. Monsiorski, K. Ryć. - Ginekologia Folska 
1966 T. 37 nr 10 s. 1115-1121. 

Time period oj morphochemical effects caused 
in Guilin tumours f?y ionophoresis in vitro. J. 
Domaniewski. - Folia Histochemica et Cyto
chemica 1966 Vol. 4 nr 1 s. 87-89. 

Zator t~tniry płucm!J. E. Nartowicz,J. Do
maniewski, M. Lewandowska, W Więcko. 

- Folski Tygodnik Lekarski 1966 T. 21 nr 50 
s. 1934-1936. 

1967 

Gruczolaki kory nadnercza a nadciśnienie t~t
nicze. E. Nartowicz, J. Domaniewski, M. 
Lewandowska, K. Poddany. - Polskie Ar
chiJvum Mecfyryf!J' WeJvn~trznęj 19 6 7 T. 3 8 nr 
4 s. 473-477. 

La demando pri autoimuneco en la miokarda 
injarkto (zagadnienia autoimmunizarji IV zaJVa
le mi~śnia serca). J. Domaniewski. - Medicina 
Internacia Revuo 1967 T. 2 nr 3 s. 49-53. 

Leiomyosarcome de la veine cave injelieure. 
Traitement erroni de Cholirystite. E . Narto
wicz, J. Domaniewski, W Więcko. - Maroc 
Medical1967 Vol. 4 7 nr 501 s. 339-340. 

Miażdzyca a nmvotJvory złośliwe. J. Doma
niewski, E. Terziman. - Folski Tygodnik Le
karski 1967 T. 22 nr 47 s. 1804-1806. 

Miażdzyca naczyń 1vieńcou:ych serca a ka
mica żółciou;a. J. Domaniewski, E. Terzi
man, G. D omaniewska. - Folski Tygodnik 
Lekarski 1967 T. 22 nr 19 s. 704-706. 

Pierwotf!Jf rak p~cher:ryka żółciowego. J. Do
maniewski, E. Nartowicz, M. Rozwodow
ska, L. Trybuś. - Polskie Archiwum Mecfyryf!Jf 
Wezvn~trznęj1967 T. 38 nr 2 s. 143-148. 



271 

Pr-zypadek limfatycznego rozrostu żołądka. 
W Kalinowski, J. Domaniewski. - Folski Ijgo
dnik Lekarski 1967 T. 22 nr 15 s. 561-562. 

Skrobiatvica serca. J. Domaniewski, E. Nar
towicz, K. Ryć. - Polskie Archiu;um Mec!Jcyf!J 
Wewnętrzn~/ 1967 T. 38 nr 2 s. 137-142. 

Tętniaki rozdzielqjące ścianę aorty. E. Nar
towicz,J. Domaniewski.- Kardiologia Folska 
1967 T. 1 O nr 2 s. 89-93. 

Za1vał mięśnia serca a kamica żółciOJva. J. 

~ 

Domaniewski, E. Terziman, G. Domanie
wska. - Folski Ijgodnik Lekarski 1967 T. 22 
nr 20 s. 750-752. 

Uszkodzenie mięśnia sercmvego 1v czasie ma
sażu serca. Circulatio sanquinis in anaestesia et 
reanimatione. W Dolata, J. Domaniewski, M. 
Łazowy, B. Suszko. W: m Symposium Interna
tfonale Anaesthasiologiae. Posnania1 Polonia, 21-
-25 VIII 1967. [B.m., 1967] s. 336-337. 

1968 

Rak płaskonabłonkou!Y ko!czystokomórkOJ1!)1 
na podłożu k!Jkcin kończystych sromu. J. Do
maniewski, A. Gustowski.- Ginekologia Fol
ska 1968 T. 39 nr 2 s. 239-242. 

1969 

Guzy mieszane (mezodermalne) złośliJve na
rządu rodnego. J. Domaniewski, E . Foerster
ling, K. Ryć. - Ginekologia Folska 1969 T. 40 
nr 3 s. 289-294. 

Dorobek na11kon:y 

Immunopatologia zawału mięśnia serca. J. Do
maniewski. - Bydgoskie T01var-zystJvo Nauko
JJJe. Prace TfYdziału Nauk Pr-zyrodniczych. Se
ria A. 1969 nr 12 s. 1-69. 

Jednoczesne JI!)IStępOJvanie d1vóch pienvotf!)lch 
ognisk raka o różnd budowie histologic=<:Pę} JJJ ma
cicy. J. Domaniewski, A. Gustowski, M. Le
wandowska. - Ginekologia Folska 1969 T. 40 
nr 6 s. 699-702. 

Pr-zypadki zmian tr:zelJJf!JCh JJJ przebiegu tJvar
dzif!J uogólnionę;·postępf-!jącd. J. Domaniew
ski, S. Hellerowa, E. Karpiński, K. Ryć, B. 
Sawicka. - Wiadomości Lekarskie 1969 T. 22 
nr 12 s. 1133-1138. 

w sprmvie zależności między zmianami mor
fologic=<J1ymijąder i rog01vaceniem nabłonka ceJv
ki moczOJJJę}. a naszleniem zmian miażd?J'COU!J!Ch. 
S. Kruś, C. Lu cer, J. Domaniewski, K. Ryć. 

- Patologia Folska 1969 supl. 1 s. 119-122. 

1970 

Immunopathology oj myocardial infarct (Im
munopatologia zaJvału mięśnia serca). J. Doma
niewski. - Po!ish Medical Journal 1970 Vol. 9 
nr 2 s. 267-303. 

Wczesf!J zmvał mięśnia serca 1v na0'tych Jva
dach zastmvkOU!J!Ch. J. Domaniewski, E. Nar
towicz, E. Terziman. - Folski Ijgodnik Le
karski 1970 T. 25 nr 2 s. 51-52. 
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Zale:{?tość między nasileniem miażdzyry a ob
razem histologicif1ym jąder. S. Kruś, J. Doma
niewski, K. Ryć. - Polski Tygodnik Lekarski 
1970 T. 25 nr 20 s. 716-718. 

1971 

Immunomorfologiczna metoda rozyoznmvania 
Jvczesnych zmvałów mięśnia serca. J. Doma
niewski. W: Pamiętnik V 'Zy"azdu Naukmvego 
Folskiego Tmvar:rystJva Anatomopatologów. Ka
towice} 24-26 IX 1970. Katowice, 1971 s. 
331-332. 

~ 

Usions du myocarde redevables au massage du 
coeur (Zmiaf!Y u; mięśniu serca zależne od masażu 
serca). W Dolata, J. Domaniewski, E. Nar
towicz, W Więcko. - Maroc Medical1971 
Vol. 51 s. 448-451. 

Mechanizm autoimmunologicz'f!Y zespołu po
zmvałowego Dresslera. J. Domaniewski. W: P a
miętnik V Zjazdu Naukmvego Folskiego To
war:rystJva AnatomopatologóJv. Katmvice} 24-26 
IX 1970. Katowice, 1971 s. 329-330. 

Relationship befJJ;een the intensiry oj athero
sclerosis and histological structure oj the testes. S. 
Kruś, J. Domaniewski, K. Ryć. - Polz'sh Me
dical ]ourna/1971 Vol. 10 nr 1 s. 96-102. 

Rak płaskonabłonk011!J błon śluz011!J!Ch ze 
zmianami rzekomo mię_sakOJJ!)Imi W podścielisku. 

J. Domaniewski, K . Ryć, K. Malicka.- Oto
laryngologia Polska 1971 T. 25 nr 6 s. 625-
-632. 

Rola włóknika 2v powstmvaniu obrazu mar
wiry skrzepou;ęj. J. Domaniewski, L. Trybuś, 
J. Zakrzewski. W: Pamiętnik V Zjazdu Na
ukoJvego Folskiego Towar-zystwa Anatomopato
logóJv. Katmvice} 24-26 IX 1970. Katowice, 
1971 s. 333-334. 

1974 

Sperjalizar:Ja patomoifologów 1v wojeJvódzńvie 
rydgoskim. J. Domaniewski. - Mecfyczne Stu
dia Pocfyplomowe 1974 T. 13 nr 4 s. 91-94. 

1975 

Probleffg immunologiczne i kliniczne w gra
siczakach ektopiczf!Jch. J. Domaniewski, Z. 
Ukleja, T. Rejmanowski. - Otolaryngologia Fol
ska 1975 T. 29 nr 6 s. 579-585. 

Przypadek osteocfysplaifi u;łóknistęj kości skro
niowęjpmvikłanęjperlakiem. Z. Ukleja, J. Do
maniewski. - Otolaryngologia Polska 197 S T. 
29 nr 6 s. 605-608. 

1976 

Neurofibroma storiforme Bednara. Z. Ukle
ja, J. Domaniewski, L. Trybuś, H. Wenska
-Złotowska. - Otolaryngologia Polska 1976 T. 
30 nr S s. 511-514. 

Odczyn immunojfuorescenryjny na przecizvcia
ła przeciw antygenom Pneumorystis carinii 1vśród 
ludzi zdrozrych z regionu rydgoskiego. J. Doma
niewski, G. Domaniewska. W: Materiały VII 
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Zjazdu Folskiego Tmva'?)lsi:Jva Fatologów. Gdańsk, 
16-17 IX 1976. [B.m., 1976] s. 58-60. 

Odc:ryn immunoftuorescenryjf!J na przedJvda
ła pr-zedJv antygenom Fneumorystis carinii 1vśród 
personelu szyita/i i domó1v małego dziecka regio
nu bydgoskiego. J. Domaniewski, G. Doma
niewska. W: Materiały VII Zjazdu Folskiego 
Tmvar:rystwa Fatologów. Gdańsk, 16-17 IX 
1976. [B.m., 1976] s. 42-44. 

Odc:ryn immunoftuorescenryjf!J 111 diagnostyce 
kliniczno/ zakażenia Fneumorystis carinii u dzie
ci. J. Domaniewski, G. Domaniewska, E. 
Niezgoda. W: Materiały VII Zjazdu Folskie
go To1var-:ryst:Jva FatologóJJJ. Gdańsk, 16-17 IX 
1976. [B.m., 1976] s. 47-51. 

Fienvotna i uJtórna odpowiedź immunologicz
na na autoantygef!J mięśniowe 1v dośJviadczalf!Jm 
~fnvale serca. J. Domaniewski, L. Trybuś, J. 
Zakrzewski. - Annafes Academiae Medicae Ge
danensis 1976 T. 6 s. 11-21. 

Rola odc:rynu immunoftuorescenryjnego 111 oce
nie JJJewnątrzzakładmvego zakażenia Fneumory
stis carinii. J. Domaniewski, G. Domaniew
ska. W: Materiały VII Zjazdu Folskiego Towa
r:rystJva Fatologó1v. Gdańsk, 16-17 IX 19 7 6. 
[B.m., 1976] s. 44-47. 

RozyOJvszechnienie zakażenia Fneumorystis 
carinii wśród pagentów oddziałóJv dziecięrych 
i w domach małego dziecka regionu bydgoskie
go. J. Domaniewski, G. Domaniewska. W: 
Materiały VII ~jazdu Folskiego Towar:rystJva 

~ 

Dorobek natlkOII!J 

Fatologów. Gdańsk, 16-17 IX 1976. [B.m., 
1976] s. 60-62. 

Rozyot!lanie Jvewnąfr{?nacicznego ~każenia 

Fneumorystis carinii pr:ry pomory odc:rynu immu
noftuorescenryjnego. G. Domaniewska, J. Do
maniewski. W: Materiały VII Zjazdu Folskie
go Towar:rystJva Fatologów. Gdańsk, 16-17 IX 
1976. [B.m ., 1976] s. 40-41. 

Ro~odczaki - s~zególna postać nowotworu jqj
nzka. A. Gustowski, J. Domaniewski, Z. Ka
sperowicz, J. Soja, M. Jaszczyk. - Wiadomości 

Lkarskie 1976 T. 29 nr 22 s. 2003-2007. 

Zakażenie Fneumorystis carinzi 1vśród dorosłych 
chorych zgru::(jictb nmvotworami i inf!Jmi schorze
niami płuc. J. Domaniewski, G. Domaniew
ska, J. Tyrakowska. W: Materiały VII Zjazdu 
Folskiego Tmva'?)lstJva Fatologó1v. Gdańsk, 16-17 
IX 1976. [B.m., 1976] s. 51-54. 

1977 

Analiza kliniczno-morfologict!la chorych z za
rostml:Jm zapaleniem osierdzia. E. N artowicz, 
J. D omaniewski, M. Rozwodowska, J. Za
krzewski. W: XXXlli Fosiedzenie Naukowe Fol
skiego Towar:rystJva Kardiologicznego. BydgoszCiJ 
16-17 X 1977. [B.m ., 1977] s. 53-54. 

Fatomorfologia raka s:ryjki maciry I• i IJ• 
oraz ocena poróJvnmvcza wyników leczenia. A . 
Gustowski, J. Domaniewski, L. Stachow
ski, J. Soja, Z. Kasperowicz. - Wiadomości 

Lkarskie 1977 T. 30 nr 4 s. 303-306. 
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Radiologiczne i patomorfologic~e zmiatry w u
kładzie oddechmvo-krążeniou!Jm po ~truciu siar
kmvodorem. Z. Boroń, J. Domaniewski, W 
Lasek, J. Zakrzewski. W: XXVIII Zjazd 
Naukou!Y Radiologótv Polskich. Wrocłau;, 29 
IX-1 X 19 7 7. Streszczenia referatótv. [B.m., 
1977] s. 31-32. 

Uszkodzenie mięśnia serca u chorych zatru
rych siark01vodorem. E. Nartowicz, J. Do
maniewski, P. Burduk, J. Zakrzewski. W: 
XXXIII Posiedzenie Naukou;e Folskiego To
tvar.rystwa Kardiologicznego. Bydgoszcil 16-17 
X 1977. [B.m., 1977] s. 53. 

1978 

Filia GdańskięjAkademii Mecfycznęj tv Byd
goszczy. J. Domaniewski. - Bydgostiana 1978 
T. 8 s. 32-41. 

Przyczynek do kliniki i patomorfologzi kar
diomiopatii zaporou;ęj. W Sokalska-N owak, J. 
Zakrzewski, U. Latos, J. Domaniewski, S. 
Jankiewicz. - Wiadomości Lekarskie 1978 T. 
31 nr 16 s. 1145-1152. 

1979 

Jan Kozłotvski (1913-1978), doc. dr med. 
hab., kiermvnik Kliniki Chorób Skórtrych i We
nerycztrych Filii GdańskięjAkademii Mecfycznęj 
tv Bydgoszczy. J. Domaniewski, N. Szyszy
mar. - Anna/es Academiae Medicae Gedanensis 
1979 T. 9 s. 343-350. 

~ 

Ocena metod postępozvania i trynikózv badań 
histologi~ych materiału operaryjnego u; raku S?Jj
ki maciry w stopniu o, ze szczególtrym uw:<ględ
nieniem prostego zrycięcia maciry. J. Łukasik, J. 
Domaniewski, A. Gustowski. - Ginekologia 
Folska 1979 supl. s. 228-230. - XX Ogól
nokrajowy Zjazd Naukowy PTG. Warsza
wa, 1977. 

Proste rrycięcie maciry jako sposób postępo
zvania w raku śluzózvki trzonu tv śtvietle datrych 
klinicztrych, patomorfologicztrych i 11!Jnikózv odle
głych. J. Łukasik, J. Domaniewski, A. Gu
stowski, L. Stachowski, Z. Kasperowicz. 
- Ginekologia Folska 1979 supl. s. 192-193. -
XX Ogólnokrajowy Zjazd Naukowy PTG. 
Warszawa, 1977. 

Rak S?Jjki maciry 1JJ stopniu 0 Z U11l:?gfędnie
niem prostego 1J!Ycięcia maciry. C.z: 1: Ocena metod 
postępmllania i tJ!)'nikózv badań hzstologiczf!Jch ma
tertału operaryjnego tll raku s?Y)ki maciry w stop
niu 0, ze szczegó/trym U1V:?ględnieniem prostego 11!)'

cięcia maciry. J. Łukasik, J. Domaniewski, A. 
Gustowski. - Ginekologia Folska 1979 supl. s. 
227-228. - XX Ogólnokrajowy Zjazd Na
ukowy PTG. Warszawa, 1977. 

1980 

Aspekry kliniczne i morjologic~e guzótv no
zvohvorozrych jqjnika na materiale zvłastrym za 
rok 1974-1976. J. Domaniewski, Cz. Kły
szejka, K. Ryć, M. Jaszyk, D. Bazelak, W 
Rawluk, J. Soja, T. Złotowski, G. Chło
dzińska, E . Petrus. W: Prace Komigi Nauk 
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Lekarskich XIV Warszawa: PWN, 1980 s. 
27-37. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 
Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Se
ria A. 1980 nr 24. 

Badania drobnowid01ve tkanki robaka móż
dżku u gołębipo zastosou;aniu streptomycyf!)'. z. 
Ukleja, J. Domaniewski. W: XI Zjazd Fol
skiego Towar:rystJva Neurologicznego. Bydgoszc:v 
19-20 VI 1980. [B.m., 1980] s. 104-105. 

Elżbieta Rusin01va (1923-1979). J. Doma
niewski, M. Kaniasty.- Annafes Academiae 
Medicae Gedanensis 1980 T. 10 s. 439-444. 

Guzy nowot1vor01ve jqjnikó1v u młodociaf!Jch. 
J. Łukasik, J. Domaniewski, A. Gustowski, 
K. Ryć, Z. Pawlitka, M. Jaszyk, L. Try
buś . W: Prace Komigi Nauk Lekarskich XIV 
Warszawa: PWN, 1980 s. 53-61. Bydgoskie 
Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Na
uk Przyrodniczych. Seria A. 1980 nr 24. 

JerzyLukasik (1922-1979).]. Domaniew
ski. - Annafes Academiae Medicae Gedanensis 
1980 T. 10 s. 445-451. 

Nauki mecjyczne. J. Domaniewski. W: Na
uka i szko/nictJvo u:yższe JV Bydgoszczy. Byd
goszcz: BTN, WSP, 1980 s. 287-296. 

Test hamowania migragi /eukocytó1v z anty
genami nOJJJOńVOrOJrymijako JVSka~ik zagro
żenia rakiem 1v chorobie JVr:todmvej i niezytach 
żołądka. J. D omaniewski, J. Montowski, B. 
Kempińska, M. Mikołajczyk, R. Sujkow-

~ 

Dorobek nattkOJry 

ska. W: III Zjazd Folskiego TmvarzystJva Im
munologicznego "Immunologia 1v mecjycynie". Po
znań, 28-30 IX 1980. P/akat. [B.m., 1980]. 

W)stęjJOIVanie autoprzeczivciaf JV procesie zło
śfiJvienia guzóJV pęcherza moczO/vego. J. Doma
niewski, Z. Jarzemski, R. Sujkowska. W: III 
Zjazd Folskiego Tou;ar:rystJva Immunologicznego 
- "Immunologia 1v mecjycynie". Poznań, 28-30 
IX 1980.Piakat. [B.m., 1980] . 

W)stępou;anie autopr:teczivciał 1v stanie przed
rakmrym i 1v raku sutka. J. Domaniewski, R. 
Sujkowska. W: III Zjazd Folskiego ToJJJarzysńva 
Immunologicznego "Immunologia 1v mecjycynie". Po
znań, 28-30 IX 1980. Plakat. [B.m., 1980]. 

1981 

Postępmvanie i zryniki leczenia kobiet tv przy
padkach patologicznego rozrostu trofoblastu. Cz. 
Kłyszejko, W Szymański, J. Domaniewski, 
R. Kotzbach, A. Kuźmińska, K . Górska, J. 
Sukowski. W: Materiały aukmve XXI Zja
zdu Naukowego Folskiego T01varzyst1va Gine
kologicznego. Poznań, IX 1981. [B.m., 1981] 
s. 139-142. 

1982 

Próba koreiagi nasilenia mięjscmvego nacieku 
limfocytarnego 1v tkance guza sutka u chorych z ra
kiem, z Jrystępou;aniem przerzutóJv do 1vęzłó1v 
cbłonf!Jch pachou:ych. J. Domaniewski, R. Suj
kowska, W Czechowicz, J. Śniegocki. W: 
XV Zjazd Folskiego TmvarzystJva Onkologiczne
go. Warszazva, X 1982. Plakat. [B.m., 1982]. 
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Test hammvania migragi /eukorytó1v u cho
rych Z rakiem SUtka bezprzerzutÓJV i zprzerzu
tami do węzłóJv chlomrych pachou:ych. J. Doma
niewski, R. Sujkowska, B. Kempińska, E. 
Gołuszko, J. Śniegocki, W Czechowicz. W: 
XV Zjazd Folskiego TmvaryystJva Onkologiczne
go. Warsza2va) X 1982. Flakat. [B.m., 1982]. 

Odporność komórkmva u chorych z rakiem 
krtani bezprzerzutÓJV i zprzerzutami do JVę
złów chłonnych s:ryjnych. J. Domaniewski, R. 
Sujkowska, J. Szukalski, B. Kempińska, S. 
Betlejewski, M. Grygiel. W: XV Zjazd Fol
skiego TmvaryystJva Onkologicznego. Warsza~va) 
X 1982. Flakat. [B.m., 1982]. 

Zygmunt Ukleja (1922-1981). J. Doma
niewski. - Annafes Academiae Medicae Geda
nensis 1982 T. 12 s. 203-208. 

1983 

Antygen CEA ahCG i (JhCG u chorych po 
przef?ytych resekrjach żołądka zpmvodu chorof?y 
1vrzod02vej. J. Domaniewski, J. Montowski, 
M. Mikołajczyk, L. Cetnarowski, R. Suj
kowska. W: IX Zjazd Folskiego T02varyystJva 
Fatologó2v. Krakó1~ 5-6 IX 1983. Stres:{fzenia. 
[B.m., 1983] s. 21-22. 

Antygen CEA ahCG i (JhCG u chorych z cho
robą wrzodmvą. J. Montowski,J. Domaniew
ski, L. Cetnarowski, M. Mikołajczyk, R. 
Sujkowska. W: IX Zjazd Folskiego ToJvaryy
stJva Fatologó1v. Krakó1~ 5-6 IX 1983. Stresz
czenia. [B.m., 1983] s. 53-54. 

~ 

Antygen rakou;o-płodOU!J oraz nmvotJvorOJVO
ło?yskOJry u chorych z rakiem żołądka. J. Do
maniewski, J. Montowski, L. Cetnarowski, 
M. Mikołajczyk, R. Sujkowska. W: IX 4azd 
Folskiego T02varyystJva Fatologów. Krakó1~ 5-6 
IX 1983. Streszczenia. [B.m., 1983] s. 20. 

Badania antygenó1v i}Viązanych z rakiem u cho
rych zprzetvlekłymi nie?ytami żołądka. J. Do
maniewski, M. Mikołajczyk, R. Sujkowska, 
E. Gołuszko, B. Romański, M. Świątkow
ski, J. Montowski. W: IX Z:Jazd Folskiego 
Tmvaryystwa Fatologó1v. Krakó1~ 5-6 IX 1983. 
Streszczenia. [B.m., 1983] s. 23. 

Badania immunomorfologiczne migdałkó2v gar
dłmrych. J. Domaniewski, A. Piziewicz. - O
tolaryngologia Folska 1983 T. 37 nr 3 s. 299-
-301. -XXXI Zjazd Folskiego Towarzystwa 
Otolaryngologicznego. Poznań, 20-22 IX 
1980. 

Odporność komórkmva na antygeny raka u cho
rych po przef?ytych resekrjach żołądka zpmvodu 
chorof?y 1vrzodow~j. J. Domaniewski, J. Mon
towski, M. Mikołajczyk, R. Sujkowska, E. 
Gołuszko, A. Ferenc. W: IX Z:Jazd Folskiego 
T01varyystJva Fatologó1v. Krakó~ 5-6 IX 1983. 
Streszczenia. [B.m ., 1983] s. 22. 

Odporność komórkmva u chorych z rakiem 
żołądka. J. Domaniewski,J. Montowski, M. 
Mikołajczyk, R. Sujkowska, B. Kempińska, 
A. Ferenc. W: IX Z:Jazd Folskiego TOJvaryy
stJva Fatologó1v. Krakó1~ 5-6 IX 1983. Stresz
czenia. [B.m., 1983] s. 20-21. 
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Test hamou;ania migragi leukorytóJJJ z komór
kami formalinizowmrymi raka tv chorobie IJJT:{_O
dowq. J. Domaniewski, J. Montowski, M. 
Mikołajczyk, B. Kempińska, R. Sujkowska, 
B. Romański, M. Kurek. W: IX Zjazd Fol
skiego Tmva1iJS!wa Fatologó1v. Krakó1~ 5-6 IX 
1983. Streszczenia. [B.m., 1983] s. 22-23. 

Test hammvania migragi leukorytó1v w choro
bie niedoknviennęj mięśnia serca. A. Hoffman, J. 
Domaniewski, K. Foddany, R. Sujkowska, 
E. Gaińska. - Immunologia Folska 1983 T. 8 
nr 3 s. 239-240. - IV Zjazd Folskiego To
warzystwa Immunologicznego. Bydgoszcz, 
18-20 IX 1983. Streszczenia. 

Zmiaf!Y morfologiczne błof!Y śluzmvq kikuta 
żołądka po resekgi zpmvodu choroby 1VT:{_odmvq. 
M. Mikołajczyk, J. Domaniewski, J. Mon
towski. W: IX ~jazd Folskiego TowaTiJsńva 
Fatologó1v. Krakó~ 5-6 IX 1983. Streszczenia. 
[B.m., 1983] s. 52-53. 

1984 

Anrygen CEA, ahCG, (JhCG u chorych 
z rakiem krtani. J. Domaniewski, L. Cetna
rawski, J. Szukalski, R. Sujkowska, S. Be
tlejewski, M. Grygiel. - Otolaryngologia Fol
ska 1984 supl. s. 188-190.- XXXII Zjazd 
Folskiego Towarzystwa Otolaryngologicz
nego. Łódź, 24-26 IX 1983. 

Izoanrygef!Y ABO 1v raku krtani. J. Doma
niewski, E. Gołuszko, J. Szukalski, R. Suj
kowska, S. Betlejewski, M. Grygiel. - Oto-

Dorobek naukOI'!J' 

laryngologia Folska 1984 supl. s. 186-188. -
XXXII Zjazd Folskiego Towarzystwa Oto
laryngologicznego. Łódź, 24-26 IX 1983. 

O powstaniu Akademii Metjycznęj JJJ Byd
goszc:V'· J. Domaniewski. - Fomor~e Gdańskie 
1984 T. 2 nr 3/7 s. 25-27. 

Ocena 1vska:?pika obronności gospodaT:{_a u cho
rych na raka krtani. J. Szukalski, J. Doma
niewski, R. Sujkowska, S. Betlejewski, M. 
Grygiel. - Otolaryngologia Folska 1984 supl. 
s. 172-1 74. - XXXII Zjazd Folskiego To
warzystwa Otolaryngologicznego. Łódź , 

24-26 IX 1983. 

Odporność komórkmva u chorych z rakiem 
krtani. J. Domaniewski, B. Kempińska, R. 
Sujkowska, J. Szukalski, S. Betlejewski, M. 
Grygiel. - Otolaryngologia Folska 1984 supl. 
s. 151 -153. - XXXII Zjazd Folskiego To
warzystwa Otolaryngologicznego. Łódź, 24-
-26 IX 1983. 

1985 

Katedra i Zakład Fatomorfologii Klinicznq. 
J. Domaniewski. - Annafes Academiae Medi
cae Bydgostiensis 1985 T. 1 s. 60-65. 

Od Zespołu Nauczania Klinicznego AMG 
do Akademii Metjycznęj w Bydgoszczy. J. Do
maniewski. - Annafes Academiae Medicae 
Gedanensis 1985 T. 15 s. 205-214. 

Od Zespołu Nauczania Klinicznego do Aka
demii Metjycznd 1v Bydgoszczy. J. Domaniew-
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ski. -Anna/es Academiae Medicae Bydgostiensis 
1985T.1 s.18-38. 

Starania o uttvorzenie uczelni mec!Jcznęj 1v re
gionie pomorsko-krga~vskim 1v latach 1946-1971. 
J. Domaniewski, T. Skwierczyńska, J. Ka
łużny. - Anna/es Academiae Medicae Bydgo
stiensis 1985 T. 1 s. 9-17. 

1986 

Analiza kliniczna i morfologiczna 20 P'iY
padkóJv obustronnego raka sutka. R. Sujkow
ska, J. Domaniewski, J. Śniegocki, W Cze
chowicz,J. Cisowski, R. Laskowski, H. Ma
laszewska, J. Tujakowski. W: XVI Zjazd 
Nauko21!Y Folskiego TOJVa'i)lstlva Onkologiczne
go. Krakó1v, 15-16X11986. Streszczenia. [B.m., 
1986] s. 21. 

Antygen karrynoembrionalf!J (CEA) orazpod-
jednostki alfa i beta hCG IV monitorowaniu cho
rych z rakiem krtani. J. Domaniewski, S. Be
tlejewski, J. Szukalski, L. Hejka, L. Cetna
rawski. - Otolaryngologia Polska 1986 T. 1 
supl. s. 104-106.- XXXIII Zjazd Folskiego 
Towarzystwa Otolaryngologicznego. War
szawa, 29 V-1 VI 1986. 

Badania nad u;ply1vem niektórych CiJnnikóJv 
na po~jomy antygenu karcinoembrionalnego (CEA), 
alfafetoproteif!J (AFP) oraz alfa i beta pocfjed
nostek choriongonadotropif!J (hCG) JV surowicy 
km;i u dzieci. J. Domaniewski, A. Balcar-Bo
roń, L. Cetnarowski, M. Wysocki, R. Suj
kowska, M. Szaflarska. - Immunologia Polska 

ł( 

1986 T. 11 nr 3-4 s. 241-242. - V Zjazd 
Folskiego Towarzystwa Immunologiczne
go. Zakopane, 15-18 X 1986. 

Badania nad Jvplyu;em niektórych CiJnni
kóu; na poziomy antygenu karcynoembrionalne
go i alfcifetoproteif!J 1v sur01vicy knvi u dzieci. J. 
Domaniewski, A. Balcar-Boroń, L. Cetna
rawski, M. Wysocki, R. Sujkowska, M. Sza
flarska. - Pediatria Polska 1986 T. 61 nr 2 s. 
87-92. 

CEA, AFP, alfa i beta hCG 1v płynie mó
:<goJvo-rdzenio21!Jim u dzieci z ostrą białaczką li
mfoblastyczną z zcg~ciem ośrodkoJvego układu ner
JJJOJVego. J. Domaniewski, A. Balcar-Boroń, 
M. Wysocki, L. Cetnarowski, R. Sujkowska, 
M . Szaflarska. - Immunologia Polska 1986 
T. 11 nr 3-4 s. 242. -V Zjazd Folskiego To
warzystwa Immunologicznego. Zakopane, 
15-18 X 1986. 

CEA, AFP oraz alfa i beta hCG 1v surou;i
cy knvi u dzieci z ostrą białaczką. M. Wysoc
ki, J. Domaniewski, A. Balcar-Boroń, L. 
Cetnarowski, M. Szaflarska, R. Sujkowska. 
-Immunologia Polska 1986 T. 11 nr 3-4 s. 373. 
- V Zjazd Folskiego Towarzystwa Immu-
nologicznego. Zakopane, 15-18 X 1986. 

Concentratżon rf tumour markers CEA, AFP, 
alpha and beta subunits rf hCG in cerebrospinal 
fluid in chi/dren 1vith inflammatory diseases oj the 
central nervous .rystem. J. Domaniewski, A. Bal
car-Boroń, M. Wysocki, R. Sujkowska, L. 
Cetnarowski, M. Szaflarska, W Gajny, D. 
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Makuch. - Acta Faediatrica Hungarica 1986 
T. 27 nr 2 s. 115-121. 

Dysplaifa lagodna sutka: mikroskop01vo
-elektron01va ocena zmian 1v nabłonku. B. Mro
czka, J. Domaniewski, R. Sujkowska. W: X 
Zjazd Naukou!Y Folskiego Towar.rystJva Fatolo
góuJ. Białystok, 18-19 IX 19 8 6. Streszczenia. 
Pod red. H.F. Nowaka. Białystok, 1986 s. 
60-61 . 

~ 

Fenotypy haptoglobin (Hp) 11) raku oraz 11!)1-

bratrych stanach chorob011!JCh sutka. D. Miścic
ka-Śliwka, R. Sujkowska, J. Domaniewski, 
K. Śliwka, H. Janiszewska, J. Szukalski, J. 
Śniegocki, W Czechowicz. - Immunologia Fol
ska 1986 T. 11 nr 3-4 s. 312.- V Zjazd Fol
skiego Towarzystwa Immunologicznego. 
Zakopane, 15-18 X 1986. 

Markery immunologiczne (CEA i hCG) oraz 
test ham01vania migrarji leukorytó1v 1v monitoro
waniu u chorych z obustrontrym rakiem sutka. R. 
Sujkowska, J. Domaniewski, W Czecho
wicz, J. Śniegocki, L. Cetnarowski, B. Kem
pińska, J. Cisowski, J. Tuj akowski, A. Kuź
mińska. W: XVI ~jazd Nauk011()1 Folskiego 
T01var.ryst1va Onkologicznego. Krakó1~ 15-16 XI 

1986. Streszczenia. [B.m ., 1986] s. 32. 

Ocena pr.rydatnośd testu hamotvania migrarji 
leukorytóuJ (THML) oraz oznaczania antygenu 
kardnoembrionalnego (CEA) i a choriongonado
tropitry u chorych z rakiem sutka 1}} zależności od 
wieku pagentó1JJ. R. Sujkowska,J. Domaniew
ski, J. Śniegocki, W Czechowicz, B. Kern-

Dor·obek natlkOJI!Y 

pińska, L. Cetnarowski, R. Laskowski, J. 
Cisowski,J. Tujakowski, A. Kuźmińska. W: 
XVI Zjazd Nauk011!J Folskiego Towar.rystJva 
Onkologic-{nego. Krakót~ 15-16 XI1986. S tresz
czenia. [B.m., 1986] s. 38-39. 

Ocena testu ham01vania migragi leukorytó1v 
oraz antygenu karcinoembrionalnego (CEA) 
i a i (J poc!Jednostek choriongonadotropitry (hCG) 
- 1}} zale~ośd od stopnia histologic~ego zróżni
COJJJania raka sutka. R. Sujkowska, J. Doma
niewski, W Czechowicz,J. Śniegocki, L. Ce
tnarowski, B. Kempińska, J. Tuj akowski, J. 
Cisowski. W: XVI Zjazd Naukoll!J Folskiego 
Tmvar.rystJva Onkologicznego. Krakó1~ 15-16 XI 

1986. Streszc-{enia. [B.m., 1986] s. 37-38. 

Optymalizaga 1Varunkó1JJ zależnego od foifora
nu 1vapnia tran.iferu D NA u Eucaryota oraz ll!J
kor:rystanie tran.ifekOJvatrych jibroblastó1v mysich 
linii BALB/ 3T3 1JJ uodparnianiu myszy A/ J 
na białaczkę. K. Jagła, J. Domaniewski. -
Immunologia Folska 1986 T. 11 nr 3-4 s. 269-
-270. -V Zjazd Polsk:iego Towarzystwa Im
munologicznego. Zakopane, 15-18 X 1986. 

Fienvsza inaugurarja roku akademickiego w A
kademii Mecfyczno/ w Bydgoszczy. (przemó
wienia wygłosili): J. Domaniewski, T. Sze
lachowski, Z. Żmudziński, B. Krupa-Woj
ciechowska. - Anna/es Academiae Medicae 
Bydgostiensis 1986 T. 2 s. 11-28. 

Fr{emótvienie Jego Magni.ficenrji Rektora A
kademii Mecfyc~o/ 1v Bydgoszczy prof. dr. hab. 
med. Jana Domanie1vskiego na inaugurarji roku 
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akademickiego 1985/86. -Anna/es Academiae 
Medicae Bydgostiensis 1986 T. 2 s. 401-405. 

Fr'{Jdatność testu hammvania migragi leuko
cytóJv (IHML) oraz markerów immunologiczf!Jch 
(CEA, ahCG) 1v monitormvaniu raka sutka. 
R. Sujkowska, J. Domaniewski, J. Śniegoc
ki, W Czechowicz, B. Kempińska, L. Cet
narowski, R. Laskowski, H. Malaszewska, 
J. Cisowski, J. Tujakowski. W: XVI Zjazd 
Nauko1J!Y Folskiego Towar'{Jstwa Onkologiczne
go. Krakó1v, 15-16 Xl1986. Streszczenia. [B.m., 
1986] s. 38. 

Rak krtani a fenotypy haptoglobin (Hp) . D. 
Miścicka-Śliwka,J. Domaniewski, K. Śliw
ka,]. Szukalski, H . Janiszewska, R. Sujkow
ska, S. Bedejewski, L. Hejka. - Immunologia 
Folska 1986 T. 11 nr 3-4 s. 312. - V Zjazd 
Folskiego Towarzystwa Immunologiczne
go. Zakopane, 15-18 X 1986. 

&zyo~anie pienvotnego raka sutka rOiJVi-
jqjącego się 1ve lvłókniako-gruczolakach. R. Suj
kowska, J. Domaniewski, J. Śniegocki, W 
Czechowicz, J. Cisowski, R. Laskowski, H. 
Malaszewska,J. Tujakowski. W: XVI Zjazd 
Nauko11!JI Folskiego Tmva1"{Jst1va Onkologic~e
go. Krakó1v, 15-16 Xl1986. Streszczenia. [B.m., 
1986] s. 23-24. 

S tężenia markeróJv nou;otJvormrych (CEA, 
AFP, a(fa i beta hCG) 1v płynie mÓ:{g,OJVo-rdze
nim1!Jim (PMR) u dzieci zprocesami zapalf!Jmi 
centralnego układu nenvmvego (CUN). J. Do
maniewski, A. Balcar-Boroń, M. Wysocki, 

~ 

R. Sujkowska, L. Cetnarowski, M. Szaflar
ska, W Gajny, D. Makuch. -Immunologia Fol
ska 1986 T. 11 nr 3-4 s. 242-243. -V Z jazd 
Folskiego Towarzystwa Immunologiczne
go. Zakopane, 15-18 X 1986. 

Test hammvania migragi leukocytó2v JV moni
torOJvaniu chorych na raka krtani. J. Domanie
wski, S. Bedejewski, J. Szukalski, L. Hejka, 
B. Kempińska. - Otolaryngologia Folska 1986 
T. 1 supl. s. 107-109.- XXXIII Zjazd Fol
skiego Towarzystwa Otolaryngologiczne
go. Warszawa, 29 V-1 VI 1986. 

Test skórny z d2vunitrochlorobenifnem (DNCB) 
2v monitorowaniu choroby nmvotJvormvęj krtani. 
S. Bedejewski,J. Domaniewski, L. Hejka,J. 
Szukalski. - Otolaryngologia Folska 1986 T. 1 
supl. s. 124-127. -XXXIII Zjazd Folskie
go Towarzystwa Otolaryngologicznego. War
szawa, 29 V-1 VI 1986. 

U ltrastrukturalne badanie komórek epitelial
trych 1v 21!Jibratrych pr'{Jpadkach rakó2v sutka. B. 
Mroczka, J. Domaniewski, R. Sujkowska. 
W: X Zjazd Nauk02ry Folskiego TOJvarzy'stwa 
Fatologó2v. Białystok, 18-19 IX 1986. Stresz
czenia. Fod red. H.F. Nowaka. Białystok, 
1986 s. 61. 

1987 

Analiza anrygenó1v białk01rych rozyoznmva
trych przezprzeciJvciała anryjądrou;e Pr'{J utyciu 
metotfy elektrotransftru białek z immunodetekgq. 
B. Borowicz, J. Domaniewski. W: XXXIII 
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Zjazd Folskiego Towar.:ryst7va Biochemicznego. 
Bia!Jstok, 198 7. Streszczenia komunikató2v 
?Jazdou(Ych. [Białystok, 1987] s. 249-250. 

Carcinoembryonic antzgen (CEA), alphaft
toprotein (AFP) alpha and beta subunits oj 
human chorionie gonadotropin (hCG) in cerebro
spinal fluid oj chi/dren 1vith acute !Jmphoblastic 
leukaemia. J. Domaniewski, A. Bakar-Bo
roń, M. Wysocki, L. Cetnarowski, R. Suj
kowska, M. Czerwionka-Szaflarska. - Acta 
Paediatrica Hungarica 1987 Vol. 28 nr 2 s. 
113-117. 

Carcinoembryonic anttgen, alphcifetoprotein and 
alpha and beta subunits oj human chorionie gona
dotropin in plasma oj chi/dren 1vith acute leuka
emia. M. Wysocki, J. Domaniewski, A. Ba
lcar-Boroń, L. Cetnarowski, M. Czerwion
ka-Szaflarska, R. Sujkowska. - Acta Paedia
trica Hungarica 1987 Vol. 28 nr 2 s. 119-125. 

Charakterystyka rozyuszczalf!Jch 1v Jvodzie 
białek Z soczeJvki oka królika JV zależności od 
1vieku. L. Cetnarowski, M. Hernet, J. Do
maniewski, A. Gutsze. W: XXXIII Zjazd 
Folskiego T01var.:ryst1va Biochemicznego. Bia!J
stok, 198 7. Streszczenia komunikató1v ifazdo-
11!Jich. [Białystok, 1987] s. 252-253. 

Elektron01vo-mikroskop01va ocena Jvewnątrz
rytoplazmatyczf!Jch ś1viateł 1v guzach ludzkie
go sutka. B. Mroczka, J. Domaniewski. W: 
XVIII Konferem:Ja Mikroskopii ElektronOJnj. 
Bydgoszc~ 23-24 IX 1987. Streszczenia rifera
tóJJJ. Bydgoszcz, 1987 s. 41-42. 

~ 

Dorobek na11ko11:y 

Gef!J tran.iform"!Jące 11!)1kry1vane metodą trans
jekgi. K . Jagła, J. Domaniewski. - Fostępy 

Biochemzi 1987 T. 33 nr 4 s. 433-450. 

Izolaga i analiza elektroforetyczna białek 
jądrOJ1!)Ch :(!Viązanych z matriks jądr01vą na 
drodze totalnej cfysogagi. B. Borowicz, J. Do
maniewski. W: XXXIII ?;jazd Folskiego To
JJJa'i)'stJva Biochemi~ego. Bia!Jstok, 19 8 7. S tresz
czenia komunikatÓJJJ ifazdoJ1!)Ch. lBiałystok, 

1987] s. 250-251. 

Ocena tran.iform"!}ąrych 1vłasności DNA izo
IOJvanego z komórek ostrej białaczki limfatycz
nej pr.:ry uzyciu testÓJJJ transjekcyjnych. K. Jagła, 
B. Mucha, A. Wilemska, E. Gałuszko, K. 
Soszyńska, A. Marcinkowska, L. Cetnarow
ski, B. Borowicz,J. D omaniewski. W: XXXIII 
Zjazd Folskiego Towar'{YstJva Biochemi~ego. Bia
!Jstok, 1987. Streszczenia komunikató1v ifa~o-
11!J1Ch. [Białystok, 1987] s. 9-1 O. 

Rodioimmunodetection pla.rma rf Thomsen-Fre
denreich antigen in patients 1vith mammary carci
noma and in healti?J women. L. Cetnarowski, J. 
Domaniewski, R. Sujkowska, E. Gałuszko. 

- Pathology, Research and Praclice 1987 Vol. 182 
nr 4 supl. s. 476. -XI Buropean Congress 
o f Pathology. Prague, 6-11 IX 1987. 

Rzęski 1v JJJeJvnątrz.przeJvodOJ1!)1m raku sut
ka. B. Mroczka, J. D omaniewski. W: XVIII 
Konjerenga Mikroskopii Elektron01vej. Byd
goszc~ 23-24 IX 1987. Streszczenia riferatóJJJ. 
Bydgoszcz, 1987 s. 42. 
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Ultrastrukturalna ocena antygenu rakmvo-plo
dmvego (CEA) metodą PAP (pero;;rydaza-an
typeroxydaza) u chorych z rakiem sutka. A. 
Grzanka, J. Domaniewski. W: XVIII Kon
ftrentja Mikroskopii Elektron01vęj. Bydgoszc=v 
23-24 IX 1987. Streszczenia riferatótv. Byd
goszcz, 1987 s. 20. 

U ltrastrukturalne badanie antygenu rakou;o
-płodOJvego (CEA) metodą PAP (peroxydaza-
-antypero;;rydaza) u chorych z rakiem krtani. A. 
Grzanka, J. Domaniewski. W: XVIII Kon
ferenda Mikroskopii Elektron01v~j. Bydgoszc=v 
23-24 IX 1987. Streszczenia riferatótv. Byd
goszcz, 1987 s. 21. 

Zmiatry produkdi czynnikó1v w~ostu w ko
mórkach tran.iformOJvatrych onkogenem vfos. K. 
Jagła, L. Cetnarowski, B. Mucha, A. Wilem
ska, E. Gałuszko, K. Soszyńska, A. Mar
cinkowska, B. Borowicz, J. Domaniewski. 
W: XXXIII ?:Jazd Folskiego T01var:rystJva Bio
chemiCiJ1ego. Bia(ystok1 1987. Streszczenia komu
nikatótv ?Jazdou!Jch. [Białystok, 1987] s. 1 O. 

1988 

Anali~ antygenótv białkOJJ!)ICh rozyoznmva
trych przezprzeciJvciała antyjądrmve pr:ry uzyciu 
metocjy elektrotransftru białek z immunodetektją. 
B. Borowicz, J. Domaniewski. - Diagnostyka 
Laboratoryjna 1988 T. 24 nr 5 s. 246-254. 

Ana!Jsis oj tvater solub/e rabbit lens crystal
lin1 using diode arrqy detection. L. Cetnarowski, 
M. Hernet, A. Gutsze,J. Domaniewski. W: 

~ 

Spectroscopic and structural studies oj materia/s 
and systems oj fundamental importance to bio
logy and medicine. 4. Biomo/ecu/ar Interactions. 
U stroń1 4-14 III 19 8 8. International S cientific 
SchooL Abstracts. [Poznań, 1988] s. 13. 

Badania mikroskop01vo-elektrono1ve nabłon
ka 1v cfyspla?Ji łagodn~j sutka. B. Mroczka, J. 
Domaniewski. - Patologia Polska 1988 R. 39 
nr 2 s. 94-103. 

Glikozylaga i stężenie rozyuszczaltrych tv tvo
dzie białek socze1vki oka królika. L. Cetna
rawski, M. Hernet, J. Różyczka, A. Gut
sze, J. Domaniewski. - Klinika Oczna 1988 
R. 90 nr 12 supl. s. 486-487. 

Induction oj immunity tmvard leukemia in sus
ceptible mice l!J tran.iformed BALB/C 3T3 mouse 
fibroblasts. K. Jagła, J. Domaniewski, R. 
Słomski. W: Biomo/ecu/ar Interactions. Ed. J. E. 
Newbery. London: Sigma Press, 1988. 

Indukga odporności skiermvanęj przectivko no
u;otJvorom pr:ry uzyciu metod u;prOJvadzania ku;a
sów nukleino11!Jch do komórek. K. Jagła, J. Do
maniewski. - Immunologia Polska 1988 Vol. 
13 nr 1 s. 59-69. 

Izolada i analiza elektroforetyczna białekjąd
rOJJ!)Ich otrzymatrych z matriks jądrmv~j na drodze 
cfysodadi tv SDS i ftnolizadi. B. Borowicz, J. 
Domaniewski. - Diagnostyka Laboratoryjna 
1988 T. 24 nr 5 s. 255-261. 

Odpou;zedź komórkotva badania testem hamo-
1JJania migratji knvinek bia(ych u chorych z zespo-
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Iem pozmvalmrym Dresslera. J. Domaniewslci, 
A. Hoffmann, K. Poddany. - Folski Tygodnik 
Lekarski 1988 R. 43 nr 42-43 s. 1363-1365. 

Określenie optymalf!Ych technzk utnvalania ma
teriału zguzótv sutka do badań mikroskopmvo
-elektronmrych. B. Mroczka, A. Grzanka, M. 
Adamska, J. Domaniewslci, R. Sujkowska. -
Fatologia Folska 1988 R. 39 nr 2 s. 136-142. 

Frólry u:ykor-zystania materialu ut'nvalonego 
IV formafinie oraz Z b/oczka parafinmvego do ba
dań mikroskop01vo-elektronon:ych JJJ gu~ch sut
ka. B. Mroczka, A. Grzanka, M. Adamska, 
J. Domaniewslci, R. Sujkowska. - Fatologia 
Folska 1988 R. 39 nr 2 s. 143-148. 

Radioimmunologiczna ocena poziomu anty
genu karrynoembrionalnego JJJ tkance, p(ynie móz
gou;o-rdzenimrym i surou;iry u chorych z guzem 
mó:zy,u. L. Cetnarowslci, W Beuth,J. Szukal
slci, J. Domaniewslci. W: XIV Konferencja 
Nauk01va FIN-ch. BydgoszCil 16-17 IX 1988. 

Streszczenie rrferatóJv. [Bydgoszcz, 1988] s. 40. 

1989 

Badanie ultrastrukturalne antygenu rakmvo
-plodowego (CEA) za pomocąmetocfy z kompleksem 
perok[Jdaza-antyperok[Jdaza (PAP) u chorych z ra
kiem sutka. A. Grzanka, J. Domaniewski. -
Fatologia Folska 1989 R. 40 nr 3 s. 325-333. 

Inaugura~ja roku akademickiego 1988/89. 
Fr-~emó1vienie jego magnificenrji rektora Akade
mii Mecfycznęj 1v Bydgoszczy, prof. dra hab. med. 

ł( 

Dorobek natikOJI(JI 

Jana Domanie1vskiego. J. Domaniewski. - An
na/es Academiae Medicae Bydgostiensis 1989 T. 
5 s. 135-138. 

Koreiaga stanu kliniciflego 1vęzló1v chlonf!Ych 
i obecności w nich pr-~erzutÓJJJ nmvohvorou:ych 
z niektórymi Jrykladnikami odporności komór
kmvęj u chorych z rakiem krtani. L. Hejka, S. 
Betlej ewslci, J. Domaniewslci, J. Szukalslci. -
Otolaryngologia Folska 1989 supl. s. 431-433. -
XXXIV Zjazd Polsk:iego Towarzystwa Oto
laryngologicznego. Gdańsk, 26-29 IV 1989. 

Leczenie raka szyjki maciry z zastosmvaniem 
przedoperaryjnym bracf?yterapzi. W Szymański, 
J. Domaniewslci, J. Makasewicz-Guzikow
ska, A. Domaradzka-Woźniak. W: Nmvot
Jvory, I Konjerenrja Naukmva Folskiego Tmva
'f'?)'Stlva Onkologicznego OddziaiJv Bydgoszczy. 
Bydgoszcv 19-20 XI 1988. Warszawa, [1989] 
s. 134-138. 

ForóJvnmvcza analiza jakościo1va rykliczf!Jch 
mtkfeotydÓJV 1/J soczeJvkach ludzkich Z kataraktą 
i zdrmrych socze1vek Jvieprzmrych. M. Hernet, 
L. Cetnarowslci, A. Gutsze, J. Domaniew
ski. W: VIII ?:Jazd Folskiego Tmvar-zystlva Fi
zyki Mecfycznęj oraz Koriferentja NaukoJvo-Szko
lenimva nt. JJK.rifalcenie JJJ zakresie fizyki mecfycz
nęj i biofizyki}). Foznań, 20-22 IX 1989. Stl·esz
czema rrferatów. [Poznań, 1989] s. 63-64. 

Rak przeJvodotry sutka. Badania mikrosko
pmvoelektronotve. B. Mroczka, J. Domaniewski. 
- Fatologia Folska 1989 R. 40 nr 2 s. 171-179. 
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U ltrastrukturalna ocena antygenu rakmvo-pło
dowego (CEA) ifZ pomocą metocjy immunoryto
chemicznęj z kompleksem perokrydaza-antype
rokrydaza (PAP) u chorych z rakiem krtani. A. 
Grzanka, J. Domaniewski. - Patologia Polska 
1989 R. 40 nr 3 s. 335-341. 

U ltrastrukturalna ocena komórek tucznych 
1v alergiach przeJvodu pokarmouJego. A. Grzan
ka, J. Domaniewski, M. Świątkowski, M. 
Kurek. - Patologia Polska 1989 R. 40 nr 2 s. 
235-238. 

1990 

. Akty1vność ryto tokryczna limjorytó1v u chorych 
ze świezym zmvałem mięśnia sercmvego. W Sin
kiewicz, A. Hoffmann, B. Kempińska, B. 
Romański, J. Domaniewski. W: Chorof?y mięś
nia Seremvego zapalne ipienvotne. 46. Konferen
ga Naukmva Folskiego Tmva'i)lsńva Kardiolo
gicznego. Folanica Zdrij, 18 V 1990. S treszcze
nia referatóm [Polanica Zdrój, 1990] s. 78. 

Próba zastosowania testów transfekryjnych JV 

badaniach właściwości transjorm"!}ąrych DNA 
z knvinek bia(ych chorych na przelvlekłą bia
łaczkę limfatyąpą. K. Jagła, B. Mucha, A. Wi
lemska, A. Marcinkowska, K. Soszyńska, 
E. Gałuszko, E. Kremplewska, D. Sza
dziewska,J. Domaniewski. - Polski JYgodnik 
Lekarski 1990 T. 45 nr 21 -22 s. 412-416. 

1991 

Characterization oj Herpes simp/ex virus ty
pe 1 DNAduring latent infection in mice. B. Bo-

~ 

rowicz, J. Domaniewski. - Polskie Archi1vum 
Weterynaryjne 1991 T. 31 nr 3/4 s. 5-14. 

Die riesige Hodengeschwulst. F. Tyloch,J. Ty
loch, M. Gaj da, J. Domaniewski, A. Sieradz
ki.- UrologiePoster1991 nr 3 s. 146-147. 

Molekularne podłoże latengi lvirusa Hermes 
simplex-1. B. Borowicz, J. Domaniewski. -
Fostępy Biochemii 1991 T. 37 nr 1 s. 49-52. 

Niektóre zmiany w rytoszkielecie po trans
formagi nmvońvorowęj. K. Jagła, B. Safiejko
-Mroczka, J. Domaniewski. - Fostępy Bioche
mii 1991 T. 37 nr 1 s. 34-39 . 

Relation betJveen ultrastructural presence oj 
CEA usingperoxidase-antiperoxidase (PAP) me
thod and tissue and serum levels oj CEA in pa
tients 1vith breast cancer. A. Grzanka, L. Cet
narowski, J. Domaniewski. - Folia Histo
chemica et Cytobiologica 1991 Vol. 29 nr 4 s. 
131-134. 

U ltrastructural evaluation oj changes in t he 
glomeruli occurring in association 1vith rena! carci
n oma. A. Grzanka, J. Domaniewski, J. Ko
renkiewicz, J. Ornowski, J. Tyloch. - Patolo
gia Polska 1991 T. 42 nr 2 s. 61-62. 

1992 

W)niki leczenia chorych na raka szyjki ma
ciry Z if~StOS01Vaniem cezoterapii na materia/e Ka
tedry i Kliniki PołożnictJva i Chorób Kobierych 
AM. W Szymański, J. Domaniewski, J. Ma-
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kasewicz-Guzikowska. W: PostfijJy w rozyo
znaJvaniu i leczeniu chirurgiczf!Ym nOJVOf1VOrÓ1V 
złoś!iu!J'Ch maciry i sromu. IV SympoiJ'um S ekgi 
Chirurgzi Gineko!ogicznęj Folskiego T01varzyst1va 
Ginekologicznego. WarszaJva, 17-19 IX 1992. 

Streszczenia. Warszawa, 1992 s. 31. 

1993 

Analiza e!ektrrforetyCi]1a polipeptydów 1v ko
mórkach po transjekgi DNA z raka sutka. B. 
Borowicz, E. Gałuszko, L. Wielińska, K. 
Jagła, J. Domaniewski. -Diagnostyka Labo
ratoryjna 1993 T. 29 z. 3 s. 295-303. 

Ocena okresu prze?ycia pooperacyjnego chorych 
z guzem mó:?gu pochodzenia glej01vego 1v aspek
cie czynnikó1v rok01vniczych. W Kowalewski, 
J. Domaniewski, J. Szukalski, J. Budzbon. 
W: ?:Jazd Folskiego T01varzyst1va Neurochirur
gó7JJ. Szczecin-Międzyzdroje, 24-26 IX 1993. 

Streszczenia. [Szczecin, 1993] poz. 26. 

1994 

~ 

Ana!Jsis oj the !01v molecu/ar 1veight nuc!ear 
po!Jpeptide I?J isoe!ectrojocusing oj nuc!ear prote
ins ftrst separated I?J ge! e!ectrophoresis in SDS. 
B. Borowicz, J. Domaniewski. - Archivum 
Veterinarium Folonicum 1994 Vol. 34 nr 3-4 
s. 241-247. 

Odporność komórk01va JV stanach pr:zedrako
U!JCh krtani. L. Hejka, S. Betlejewski, J. Do
maniewski. - Otolaryngologia Po!ska 1994 T. 
48 supl. 16 s. 188-190.- Onkologia w oto-

Dorobek na11k01I!JI 

laryngologii. Materiały naukowe Sympo
zjum. Poznań, 17-19 IX 1993. 

Test skór'!J z dwunitroch!orobenzenem (DNCB) 
i test ham01vania migragi !eukorytó1v (THML) 
1v monitor01vaniu chorych z rakiem krtani. L. 
Hejka, S. Betlejewski, J. Domaniewski. - Oto
laryngologia Folska 1994 T. 48 supl. 16 s. 4 7-
-49. - Onkologia w otolaryngologii. Mate
riały naukowe Sympozjum. Poznań, 17-19 
IX 1993. 

1995 

F atomorfologia 1vczorqt dziś i ;utro. A. Haj
duk, K. Bardadin, K. Stojałowski, M. Ko
buszewska-Faryna, Z . Ruszczewski, M. Bi
gaj, S. Kruś, W Olszewski, A. Nowosław
ski, J. Słodkowska, T. Wagner, W Salwa
-Żurawska, A. Roszkiewicz, A. Kurnatow
ski, H.F. Nowak, A. Kulig, L. Woźniak, D. 
Chibowski, W Domagała, Z . Szczurek, M. 
Luciak, M. Wieczorek, J. Rabczyński, J. Do
maniewski,J. Szarek, T. Rotkiewicz. W: Po!
skie Towar:rysf1vo Pato!ogó1v Oddział 1v Rzeszo
Jvie. Rzeszów: PTP, 1995, 97 [2] s. 

Pneumorystoz01ve zapalenie płuc 1v ś1viet!e ob
senvagi Jvłasf!Ych. M. Czerwionka-Szaflarska, 
J. Domaniewski, M. Szczepanik, M. Paw
łowska, G. Swincow, R. Sujkowska. - Pe
diatria Po!ska 199 S T. 70 nr 8 s. 651-655. 

Próba oce'?Y przydatności łącznego Oiflacza
nia CEA tv sur01viry knvi i 1v moczu z bada
niem ryto!ogicz'!Ym osadu moczu tv przypadkach 
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nowof1JJOrOII!JCh i Stanach zapaff!J!Ch dróg moczo
IJ!YCh. M. Gajda, Z . Skok, J. Domaniewski, 
J. Tyloch, Z. Wolski. - Urologia Polska 1995 
supl. 3A s. 51.- XXV Zjazd Naukowy Fol
skiego Towarzystwa Urologicznego. Stresz
czenia. [Gdańsk, 1995]. 

The estin;ation oj the survival pen·od oj the 
patients 2vith metastalic brain tumor cifter surgery 
in the aspect oj the prognostic. W Kowalewski, 
B. Masłowska, H.A. Kasprzak, J. Doma
niewski, J. Budzbon, P. Osiński, W Beuth. 
W: '?:Jazd Folskiego TOJvarrJsf1va Neurochirur
góJv w XXX-lecie Kliniki Neurochirurgii AM. 
Wrocław, 21-23 IX 1995. Streszczenia. Wro
cław, 1995 s. 137. 

The identification oj structures on the celi u;afl 
oj Acinetobacter )unii at the ultrastructural level. A. 
Grzanka, E. Gospodarek, J. Domaniewski. 
W: 7th European Congress oj Clinical Microbiolo
gy and Irifectious Diseases. Vienna, Austria, 26-30 
m 199 5. Abstracts. [B.m., 199 5] s. 26. 

T he variery oj the clinical course oj Jung cancer 
depended on the time oj occurence oj metastasis 
to brain. B. Masłowska, H.A. Kasprzak, W 
Kowalewski, J. Domaniewski, P. Osiński, 
W Beuth. W: Zjazd Folskiego TowarrJsf1va Ne
urochirurgóJv u; XXX-lecie Kliniki Neurochi
rurgii AM. Wrocłau;, 21-2 3 IX 199 5. S tresz
czenia. Wrocław, 1995 s. 138. 

1996 

A comparison oj three staining methods in es
timation oj structures on the celi wali surface oj 
Acinetobacter )unii f?y using electron microscope. 

~ 

A. Grzanka, E. Gospodarek, J. Domanie
wski. -Acta Microbiologica Folonica 1996 Vol. 
45 nr 3-4 s. 233-239. 

Inauguratja roku i n01ve zamierzenia w Aka
demii. J. Domaniewski. - Primum Non Nocere 
1996 nr 1 O s. 5-6. Wystąpienie Jego Magnifi
cencji Rektora Akademii Medycznej w Byd
goszczy na inauguracji roku akademickie
go 1996/97 w Akademii Medycznej w Byd
goszczy. Toż.: - Annafes Academiae Medicae 
Bydgostiensis 1997 T. 11 s. 25-32. 

Porónmanie obrazu ultrasonograficiflego róż
f!J!Ch postaci OStrego zapalenia Jryrostka robacz
kOJvego z 22!Jnikami histopatologiczf!Jmi. M. Bu
rzyńska-Makuch, Z . Skok, Z. Boroń,J. Do
maniewski. W: III ?:Jazd Folskiego Towarzy
sf1va Ultrasonograficznego. Cieszyn, 19-21 IX 
1996. Streszczenia. [B.m., 1996] s. 33. 

1997 

Analiza aryp01rych białek krążąrych komp
leksóJv immunologiczf!Jch izoiOJvaf!Jch z surowic 
chorych na raka gruczołu krok01vego. R. Gołda, 
B. Kempińska, M. Wyszomirska-Gołda, J. 
Domaniewski, R. Paczuski, S. Wroński, J. 
Szyperski. W: Krążące markery nOJvof1vorOJve. 
Konftrentja naukOJvo-szkoleniou;a poświęcona pa
mięci prof. dr. hab. Janusza S:rymendery. War
szaJva, 19-21 VI 199 7. Program i streszczenia. 
[B.m., 1997] s. 52. 

NqJmłodsza uczelnia mecfycifla JV Polsce. J. 
Domaniewski. - Promotje Pomorskie 1997 R. 
5 nr 8 s. 6. 
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The identiftcation oj thin ftmbriae on the celi 
u;a/1 surface oj Acinetobacter junzi at the ultra
structurallevel. A. Grzanka, E. Gospodarek, 
J. Domaniewski. - Zeszyty Naukou;e WSP tv 
Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze 1997 z. 13 s. 
115-124. 

W)stqpienie inauguracyjne Rektora AMB -
prof. Jana Domanietvskiego. J. Domaniewslci. 
- Primum Non Nocere 1997 nr 11 s. 16-17. 
Inauguracja roku akademickiego 1997/1998. 
Toż.: - Annafes Academiae Medicae Bydgostien
sis 1998 T. 12 s. 27-32. 

1998 

CANCER- aplikarja informatyczna typu 
GIS (Geographic Information System) do anali
zy duzych baz daf!Ych mec!Jczf!Ych z mo:(/itvością 
U1V:<gfędnienia ŚrOd01VŻSk011!)1Ch aspektÓJV zacho
r01Vań. Ł. Milancej, W Jóźwicki, J. Doma
niewska, J. Domaniewski. W: XIV ?:Jazd 
Folskiego Totvar:rysflva Patologóu;- Jubileusz 40-
-leciaPTP. Bydgoszcil 10-12 IX 1998. Stresz
czenia prac. Bydgoszcz, 1998 s. 58. 

CANCER- GIS (Geographical Itiformatżon 
System) application in ana!Jsis oj large data 
bases using behaviour aspects oj morbidity. Ł. 
Milancej, W Jóźwicki, J. Domaniewska, J. 
Domaniewski. - Polish Journal oj Pathology 
1998 Vol. 49 nr 3 s. 218.- XIV Congress 
of Polish Society of Pathologists. Byd
goszcz, 9-12 IX 1998. Abstracts. 

Celfular inftlltration in chronic gastritis oj the 
stomach oj food allergic patients tvith or without 

Dorobek tJaukoii!J 

Helicobacter pylori colonisation. Z. Bartuzi, B. 
Romański, J. Korenkiewicz, J. Domaniew
ski. - Digestion 1998 Vol. 59 suppl. 3 s. 460. 
- World Congresses of Gastroenterology. 
Vienna, Austria, 6-11 IX 1998. Abstracts. 

Diagnosis oj ear!J lesions in VHL patients 
from Polish VHL registry. K. Krzystolik, [i 
in.], G. Malukiewicz, [i in.], O. Haus, [i in.], 
R. Sujkowska, J. Domaniewski, ~in.]. -]o
urna! oj Cancer Research and Clinical Oncology 
1998 Vol. 124 suppl. s. S39. - International 
Congress on Hereditary Cancer Diseases. 
Diisseldorf, Germany, 26-28 VIII 1998. 
Scientific proceedings. 

Electron-microscopic observation oj adherence 
oj Acinetobacter baumanii to red blood cel/s. E. 
Gospodarek, A. Grzanka, Z . Dudziak, J. 
Domaniewski. - Acta Microbiologica Folonica 
1998 Vol. 47 nr 2 s. 213-217. 

Ocena nacieku komórk01vego u; pr{etvlek(ych 
zapaleniach żołądka z lub bez kolonizarji Heli
cobacter pylori chorych z alergiąpokarm01vą. Z. 
Bartuzi, B. Romański, J. Korenkiewicz, J. 
Domaniewski. - Gastroenterologia Po/ska 1998 
T. S supl. 1 s. 69. -VIII Kongres Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 
11-13 VI 1998. 

Pr{emótvienie inauguracyjne jego Magniftcen
rji Profesora Jana Domanietvskiego - Rektora 
Akademii Merjycznęj u; Bydgoszczy. J. Doma
niewski. - Primum on ocere 199 8 nr 1 O 
s. 14-16. Inauguracja roku akademickiego 
1998/1999. 
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1999 

Atypical course oj W hipple 's disease compli
cated by life-threatening condition - a case report. 
M. Świątkowski, J. Budzyński, Z. Grąb
czewska, E. Nartowicz,J. Korenkiewicz, M. 
Adamska, J. Domaniewski. - Medical Science 
Monitor 1999 Vol. 5 nr 1 s. 130-136. 

Diagnostyka przedoijawOJva w chorobie von 
Hippei-Lindau- znaczenie p01vstania Folskiego 
Rejestru Choroby von Hippei-Undau (VHL). 
K. Krzystolik, C. Cybulski, J. Lubiński, O. 
Haus, [i in.], R. Sujkowska, J. D omaniew
ski, G. Malukiewicz-Wiśniewska, [i in.] . W: 
II Zjazd Folskiego T01varzyst1va Genetyki Czło
wieka. Poznań, 24-26 V 1999. [B.m., 1999] 

2000 

Przemówienie Jego Magnificentji Rektora AM 
prof. i}V. dra hab. n. med. Jana Domanieu;skiego. 
Inauguratja roku akademickiego 2000 l 2001 . 
J. Domaniewski. - Wiadomości Akademickie 
2000 nr 2 s. 3-5. Toż.:- Primum Non Nocere 
2000 nr 10 s. 4-6. Toż .: -AnnalesAcademiae 
Medicae Bydgostiensis 2001 T. 15 s. 36-44. 

Wystąpienie Jego Magnificengi Rektora Aka
demzi Mecfycznęj im. Lud1vika Ęycfygiera tv Byd
goszczy z oka?Ji" Mi~dzynarod01vego Dnia Zdro
wia, nadania przez naszą Uczelni~ doktor01vi 
Mira/owi Dizdaroglu tytułu "Doctor Honoris Ca
usa" orazpromotji doktorów nauk mecfycz'!Ych. 
J. Domaniewski. - Wiadomości Akademickie 
2000 nr 1 s. 2-3. 

~ 

2001 

PrzemóuJienie Jego Magnificentji Rektora AM 
prof. iJV. dra hab. n. med. Jana Domaniewskiego 
[Inauguratja roku akademickiego 200 1 l 2002]. 
J. Domaniewski. - Wiadomości Akademickie 
2001 nr 2 s. 3-5. Toż.:- Anna/es Academiae 
Medicae Bydgostiensis 2002 T. 16 s. 31-46. 

Wystąpienie ]M Rektora z oka?Ji Mi~dzy
narodOJvego Dnia Zdrou;ia - 6 ktvietnia 2001 r. 

J. D omaniewski. - Wiadomości Akademickie 
2001 nr 1 s. 2-3. 

2002 

Przemótvienie Jego Magnificentji Rektora z oka
?Ji" Mi~dzynarod01vego Dnia Zdrotvia 8 ktvietnia 
2002 r. J. D omaniewski.- WiadomościAka

demickie 2002 nr 1 s. 2-3. 

2004 

Czy trzynastka jest feralna? J. D omaniewski. 
- Wiadomości Akademickie 2004 nr 3 s. 7-8. 

Historia Akademii Mecfyczn~j. J. D oma
niewski. W: Akademia Mecfyczna im. Ludtvi
ka Rycfygiera w Bydgoszczy 1984-2004. Byd
goszcz: Akademia Medyczna, 2004 s. 11-
-34. [Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia 
powstania Akademii Medycznej im. Ludwi
ka Rydygiera w Bydgoszczy]. 

Historia Akademzi Mecfyczn~j im. Ludtvika 
Rycfygiera tv Bydgoszczy. J. Domaniewski. -
Primum Non Nocere 2004 nr 1 O s. 6-8. 
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Fmvstazvanie i ro:{}Vij Akademii Mecfycznq 
im. Ludtvika Ęycjygiera w Bydgoszczy. J. Do
maniewski. W: Historia szkolnictJva u!Yższe
go w Bydgoszczy. Pod red. Z. Mackiewicza. 
Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Nau
kowe, 2004 s. 15-23. 

2005 

Analz'za występowania i składu atypmrych 
białek krążąrych kompleksótv immunologicztrych 
izolou;atrych z surmvic chorych z rakiem z ko
mórek nerkmrych. R. Gołda, W J óźwicki, G. 
Przybylski, M. Wyszomirska-Gołda, J. Do
maniewski, Z. Skok. W: Kotiferenga Naukotvo
-S zkolenimva Fatomoifologótv W qjska Folskiego 
"W spółczesna diagnostyka patomorfologiczna 
JJJ rozyoznaJJJaniu stanÓJJJ rozrostmrych narządóJJJ 
pr-zeu;odu pokarm01vego, sutka i ośrodkotvego 
układu nenJJOJVego. W)! brane zagadnienia patolo
gzi urazu bqjmvego". Bydgoszc:v 21-22 X 2005. 
[B.m., 2005] 48A. 

Błąd patologa czy niewłaściu!J dostęp do irifor
magi'? Opis pr-?Jipadku. W J óźwicki, R. Goł
da, T. Szylberg, Z. Skok, J. Domaniewski, 
G. Przybylski. W: Konferenga Naukmvo-Szko
leniowa F atomorfologów Wqfrka Folskiego "W spół
czesna diagnostyka patomorfologiczna JJJ rozyo
znawaniu stanów rozrostotrych nar-ządów prze-
1JJOdu pokarmou;ego, sutka i ośrodkmvego układu 
nenvmvego. W)! brane zagadnienia patolog# urazu 
bqjowego". Bydgoszc:v 21-22 X 2005. [B.m ., 
2005] 49A. 

Collegium Medicum im. Ludtvzka Rycjygiera 
Unitver.rytetu Mikołqja Kopernika. J. Doma-

1{ 

Dorobek 1/attkouy 

niewski. - Fromoge Kt!Jmvsko-Fomorskie 2005 
nr 1-3 s. 2. 

Diagnostyka morfologicif'Ja nmvohvorótv ośrod
kotvego układu nenvmvego. J. Domaniewski, J. 
Szukalski. W: Neurologia kliniczna dla leka
rzy i studentó1v mecfyrytry. Pod red. R. Mazura. 
Gdańsk: Via Medica, 2005 s. 224-231. 

Effect oj doxorubicin on actin reorganization in 
Chinese hamsterovary cel/s. D. Grzanka, J. Do
maniewski, A. Grzanka. - Neoplasma 2005 
Vol. 52 nr 1 s. 46-51. 

Historia Akademii Mecjycznq im. Ludwika 
Rycfygiera w Bydgoszczy. J. Domaniewski. -
Medical and Biological S ciences 200 5 T. 19 nr 
s s. 7-27. 

Krążące komplek.ry immunologiczne - :f!ódło 

informagi o naturze procesu chorobowego. R. Goł
da, W J óźwicki, G. Przybylski, M. Wyszo
mirska-Gołda,J. Domaniewski. W: Konferen
ga NaukoJvo-Szkoleniowa Fatomorfologów Wqj
ska Folskiego "W spółczesna diagnostyka pato
morfologiczna 2v rozyoznmvaniu stanów roi!osto
trych narządóJJJ przeu;odu pokarmowego, sutka 
i ośrodkmvego układu nenvowego. W)!brane za
gadnienia patologii urazu bojmvego ". Bydgoszc:v 
21-22 X 2005. [B.m., 2005] 47A. 

Neurologia klinicif1a: dla lekar-?JI i studentów 
mecfyrytry. W)!d. 2 rozszer-z. i popr. W Beuth, 
D. Biesek, A. Bilikiewicz, S. Budrewicz, M. 
Chrostowska, J. Domaniewski, B. Emeryk
-Szajewska, D. Gąsecki, J. Klawe, M. Kli-
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marczyk, G. Kozera, B. Książkiewicz, W 
Lasek, Z. Maciejek, Z. Mackiewicz, R. Ma
karewicz, R. Mazur, D. Milewska, J. Mo
ryś, K. Narkiewicz, A. Niezgodzińska-Ma
ciejek, M. Nowaczewska, WNyka, WM. 
Nyka, T. Pałka, R. Podemski, M. Puchow
ska-Florek, P. Rajewski, D. Ryglewicz, Z. 
Serafin, A. Smolińska, J. Szukalski, A. Szyn
dler, R. Ślusarz, M. Świerkocka-Miastkow
ska, W Świerkocki, M. Tafil-Klawe, K. de 
Walden-Gałuszko. Gdańsk: Via Medica, 
2005, [10], 481 s. 

Usejulness oj histologie homogeneiry estima
tion oj muscle-invasive urinary bladder cancer in 
an individual prognosis: a mapping stuc!J. W 
Jóźwicki,J. Domaniewski, Z. Skok, Z . Wol
ski, E . Domanowska, G.Jóźwicka.- Urolo
gy 2005 Vol. 66 nr 5 s. 1122-1126. 

~ 

2006 

Morphologic changes in the canine tract cifter 
ureteral reconstruction 1vith the tunica albuginea 
(experimental stuc!J). M. Gajda, J. Tyloch, F. 
Tyloch, P Hasse, R. Sujkowska, J. Doma
niewski.- International Urology and Nephrolo
gy 2006 Vol. 38 s. 216-224. 

U Itraviofet radiation (UV) induces reorgani
zation oj actin rytoskeleton in CHOAA8 cel/s. 
D. Grzanka, J. Domaniewski, A. Grzanka, 
A. Żuryń.- Neoplasma 2006 Vol. 53 nr 4 s. 
328-332. 

Usejulness oj histological homogenezty estima
tion oj muscle-invasive urinary bladder cancer in 

an individual prognosis: a mapping stuc!J. W 
Jóźwicki,J. Domaniewski, Z. Skok, Z. Wol
ski, E . Domanowska, G. Jóźwicka. - Urolo
gia Folska 2006 T. 59 nr 3 s. 215-218. 

2007 

Kronika Koła Zu;iązku Pmvstańcóu; War
szmvskich za okres od 1995 do 2007 roku, bę

dąca kontynuacją kroniki za pier71Jsze dziesię
ciolecie Koła do 1994 roku - "MYŚMY PO 
PROSTU WALCZYLI". Oprac. J. Doma
niewski, H. Olczak, L. Prywiński, A. Bara
nowski, T. Łopaciński. W: Myśmy po prostu 
u;alc?Jii. Część II. Bydgoszcz: Wydawnictwo 
Tekst, 2007 s. 87-92, [16] s. tablic. 

Muscle-invasive urothelial celi carcinoma oj the 
human bladder: multidirectional diflerentation and 
abzfiry to metastasize. E . Domanowska, W Jóź
wicki, J. Domaniewski, R. Gołda, Z . Skok, 
H. Wiśniewska, R. Sujkowska, Z. Wolski, 
G. Jóźwicka. - Human Pathology 2007 Vol. 
38 s. 741-746. 

[S łmvo 1vstępne]. J. Domaniewski. W: My
śmy po prostu Jvalc?Jii. Część II. Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Tekst, 2007 s. 3-4. 

2008 

Krążące kompfekry immunologiczne 1v U!Jbra
f!YCh chorobach płuc. R. Gołda, G. Przybylski, 
W J óźwicki, J. Domaniewski, M. Wyszo
mirska, J. Michałkiewicz, M. Banach. - Fa
mify Medicine & Primary Care Revietv 2008 
Vol. 10 nr 3 s. 414-416. 
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Nonelassie differentation number (NDN) -
important additional information about urothelial 
cancer. W Jóźwicki, P. Jarzemski, M. Kola
sa, R. Gołda, J. Domaniewski. - Buropean 
Urology Supplements 2008 Vol. 7 nr 3 s. 210. 
- Annual EAU Congress. Milan, 26-29 III 
2008. Abstracts. 

The presence and structure oj circulating im
mune complexes in patients 1vith rena! cel! cancer. 
R. Gołda, W Jóźwicki, G. Przybylski, Z. 
Wolski, J. Domaniewski, M. Wyszomirska, 
J. Michałkiewicz . - Urologia Polska 2008 T. 
61 nr 3 s. 212-215. 

2009 

Circulating immune complexes (CIC) as a sou
rce oj information about the nature oj sickness 
process - proposal oj methods oj ana!Jses. R. 
Gołda, W Jóźwicki, G. Przybylski, M. Pa
sińska, A. Pawlikowska, M. Wyszomirska, 
J. Domaniewski. - Medical and Biological 
S ciences 2009 T. 23 su p l. 2 s. 17. - XLIII 
Symposium of the Polish Society for His
tochernistry and Cytochernistry. Bydgoszcz, 
21-23 IX 2009. 

Dorobek naukOII!J 

Identification oj Mycobacterium tuberculosis an
tigen in circulating immune complexes in serum. 
R. Gołda, G. Przybylski, W J óźwicki, P. Ja
rzemski, J. Domaniewski, M. Wyszornirska. 
- Medical and Biological S ciences 2009 T. 23 
supl. 2 s. 46. - XLIII Symposium of the 
Polish Society for Histochernistry and Cy
tochernistry. Bydgoszcz, 21-23 IX 2009. 

Kolo Teren01ve ZJviq_zkzt Po1vstańcózv War
sza~vskich 1v Bydgoszczy tv latach 2007-2009. J. 
Domaniewski. W: Myśmy po prostu Jvalczyli. 
Część III. Bydgoszcz: Wydawnictwo Tekst, 
2009 s. 7-19. 

Pr:zedJvczes'!Y 1rybuch 1valk 1v P01vstaniu War
sza~vskim. J. Domaniewski. W: Myśmy po pro
stu tvalczyli. Część III. Bydgoszcz: Wydaw
nictwo Tekst, 2009 s. 21-27. 

S l01vo Jvstępne. J. Domaniewski. W: My
śmy po prostu Jvalczyli. Część III. Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Tekst, 2009 s. 3-5. 
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Promotorstwo rozpraw doktorskich 

1975 

D OMANIEWSKA Grażyna 

Odporność humoralna na anryget!J Pneumo
rystis carinii JV przebiegu niep01vikłam!} cią:?J . 

Gdańsk: AM, 1975. 

TRYBUŚ Leszek 

Wpt;11v trijjodoryroliny na obraz moifolo
giczf!J i niektóre odC?Jif!J histochemiczne 1vątro
~ szczura. Gdańsk: AM, 1975. 

1977 

GRONOWSKI Bogdan 

Wp(yw etanolu na błonę śluz01vąjelita cienkie
go szc-~ra. Gdańsk: AM, 1977. 

1979 

SUJKOWSKA Renata 

Zaburzenia odc?JinOivości ustrqju w stanie 
przedrakoJrym gruczołu sutk02vego. Gdańsk: 
AM, 1979. 

1980 

MONTOWSKI Janusz 

Ocena przydatności testu ham01vania migragi 
leukorytó1v 111 chorobie JvrzodOivf!j i przeJv!ek(ych 
nie:?Jtach żołądka. Gdańsk: AM, 1980. 

1981 

KEMPIŃSKA Barbara 

Badania poróJvnazvcze du;óch preparatóJv an
rygenou!Jch 111 teście ham01vania migragi leukory
tóJv 111 stanach pr{_edrak011!JCh i rakach. Gdańsk: 
AM, 1981. 

1983 

MIKOŁAJ CZYI< Maria 

Kikut żołądka po resekgi zp01vodu choro~ 
wrzodOivej jako stan ~iększonego zagrożenia ra
kiem. Gdańsk: AM, 1983. 

1984 

HOFFMAN Andrzej 

Odporność komórkou;a badana testem hamo
Jvania migragi leukotytÓJV U chorych ze Świe:{Jm 
zmvałem serca. Gdańsk: AM, 1984. 

JARZEMSKI Zdzisław 

Odporność humoralna u chorych z brodawcza-
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kami i rakami pęcherza moczmvego. Gdańsk: 
AM, 1984. 

SZUKALSKI Jacenty 

Badania Jl!}braf!)lch JJJskaźnikóJv immunolo
giczf!Jich u chorych z rakiem krtani. Gdańsk: 
AM, 1984. 

1986 

SAFIEJK0-11ROCZKA Barbara 

Próba oceny ultrastruktury nabłonka JV qys
plai}i łagodnej sutka z cechami epitelioplai}i 
jako stanu przedrakou;ego. Bydgoszcz: AM, 
1986. 

1987 

BEUTH Wojciech 

A!fcifetoproteina, antygen rakou;opłod011!JI ipod
jednostki gonadotropif!Ji kosmó1vkmvęj JV osoczu 
i płynie mó;;;gmvo-rdzeniml!Jm chorych z guzami 
śródczaszko71!Jmi. Bydgoszcz: AM, 1987. 

CETNAROWSI<I Leszek 

~ 

Ocena zależności między poziomami antygenu 
karrynoembn"onalnego u; tkance nou;otJvormvęj 
i surmviry chorych z rakiem sutka i krtani oraz 
JV tkance nmvotJvormvę;~ płynie mó;;;gmvo-rdzenio
Jl!}m i surou;iry chorych zguzem mó;;;gu. Byd
goszcz: AM, 1987. 

1988 

BOROWICZ Bogusław 

Analiza genetyczna zmian molekularf!J!Ch 
zachodząrych 1v okresie latengi 1virusa Herpes 
simp/eks - 1) w układzie modelou:ym myszy. 
Bydgoszcz: AM, 1988. 

GRZANKA Alina 

Próba ultrastrukturalnę;· oceny antygenu ra
kmvopłodmvego (CEA) przy u:?yciu metotfy im
munorytochemicznęj z kompleksem peroksyda
za-antyperoksydaza (PAP) u chorych z rakiem 
sutka. Bydgoszcz: AM, 1988. 

JAGŁA Krzysztof 

Optymalizaga Jvarunkótv transfekdi komó
rek eukariotyczf!Jich i jęj zastosmvanie JJ) indu
kmvaniu odpou;iedzi immunologiczno/ oraz w ba
daniach procesu traniformagi nmvotJvorou;ę;·. Byd
goszcz: AM, 1988. 

1991 

KORENI<IEWICZ Jadwiga 

Zmiaf!JI immunologiczne Jv nie:?ytach błof!Ji 

śluzmvęj żołądka. Bydgoszcz: AM, 1991. 

1992 

KOWALEWSI<I Witold 

Prze:?)Jvalność chorych po operagach nmvo
tJvoróJv Śródczaszkou:ych JV zależności od roz
poznania histopatologicznego i lokalizagi guza 
oraz zastosOJVaf!J!Ch metod leczenia. Bydgoszcz: 
AM, 1991. 
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1993 

WROŃSK! Stanisław 

U kład kielichOJvo-miedniczkOJry nerek 1v aspe
kcie zabiegÓIV endoskop011!J1Ch. Bydgoszcz: AM, 
1993. 

1994 

CISOWSKI Jan 

Histoklinika raka sutka kobiet młocjych i in
f!YCh grup Jviek01rych. Bydgoszcz: AM, 1994. 

JARZEMSKI Piotr 

N01vo11vory nerek IV 1vqje1vódz11vie f?)1dgoskim 
1v latach 1982-1992 IV aspekcie kliniczf!Ym i epi
demiologiczf!Ym. Bydgoszcz: AM, 1994. 

1995 

GAJDA Mieczysław 

~ 

Próba OCef!Y przydatności łącznego oznacza
nia poziomu CEA UJ suro11Jity knvi i UJ moczu 
z badaniem rytologiciJ1ym osadu moczu w przy
padkach nOJVOI71JOrOJrych i zapalf!YCh dróg mo
CZ011!J1Ch. Bydgoszcz: AM, 1994 

MASŁOWSKA Barbara 

Histoklinika pr~er{JitÓuJ raka płuc do mó
:{J!,U. Bydgoszcz: AM, 1995. 

RUSZKIEWICZ Andrzej 

P1"01Jto!orshvo rozyra1v doktorskich 

Zale:?pość pomiędzy ekspregq anrygenó1v p5 3, 
c-erbB-2 i PCNA a JrystępOJvaniem pr~er{JitÓIV 
1v lvęzłach chłonf!Ych UJ naciekcgqrym raku sut
ka. Bydgoszcz: AM, 1994. 

SKOK Zdzisław 

Próba OCef!Y stopnia złośliJvości histologicznej 
/ gradin g/ na podstmvie morfometryci}1ych pa
rametrÓJV ;"ąder komórk01rych raka nerkOJvoko
mórkOJvego i jego podrypóuJ. Bydgoszcz: AM, 
1995. 

1996 

MIERZWA Tomasz 

Ocena badania k/inici}1ego, biop.lji aspira
ryjnr;j cienkoigłOJvej oraz metod obrazOJvania 
(mammografia, ultrasonografia, gala ktograftaj ~ian 
1v sutku JV konfrontarji z badaniem histopatoio
giczf!Ym. Bydgoszcz: AM, 1996. 

1998 

JAGIEŁŁO Grażyna 

Próba poró1vnania diagnostyki i leczenia cho
rych na raka płuca na pr~estr~eni ostatnich kil
kunastu lat oraz ocena u;p-!Ju;u kampanzi anryni
ko!JmOJvej. Bydgoszcz: AM, 1998. 

2000 

GOŁDA Ryszard 

Analiza anrygenó1v białk01rych UJchodząrych 
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JV skład krążących kompleksó1v immunologicz
f!YCh 11!Jizolowa'!)'ch z surmvic chorych na nmvo
twory układu moczowo-płciowego. Bydgoszcz: 
AM, 2000. 

NUSSBEUTEL Joanna 

Zmia'!)' histopatologiczne błof!Y śluzmvd ki
kuta żołądka 15-25 lat po resekgi zpmvodu 
choro~ Jvrzodmvęj. Bydgoszcz: AM, 1999. 

2005 

GRZANKA Dariusz 

&organizarja akry'!)' JV fibroblastach chomi
ka linzi CHO AA8 po indukrji apoptozy do
ksorubicyną i wybraf!Ymi czynnikami fizycz'!Y
mi. Bydgoszcz: CM UMK, 2005. 

JÓŹWICKI Wojciech 

In'!)' sposób oce'!Y biologii procesu nowotzvoro
wego u parjentó1v z rakiem p~cherza moczowego: 
topograficzne badania narządoJve. Bydgoszcz: 
CM UMK, 2005. 

~ 

2007 

D OMANOWSKA Ewa 

Utkanie kla!Jczne raka urote!ialnego p~che
rza moczOJvego i typy niekla!)!Ciflego różnicOJva
nia a 11!)1St~OJvanie przerzutóJv do 1v~złó1v chłon
f!YCh. Bydgoszcz: CM UMK, 2007. 

2008 

KORENKIEWICZ Łukasz 

Ocena przydatności badań immunohistoche
miczf!YchMLH1) MSH2) MSH6 iPMS2 ra
kóJv jelita grubego) jako metocfy skriningou;ęj do 
diagnostyki chorych podęjrzaf!Ych o dziedziczne
go niepolip01vatego raka okr~żniczo-od~tniczego 
(HNPCC). Bydgoszcz: CM UMK, 2008. 

WIŚNIEWSKA Halina 

Mocfyfikage metocfyczne 1v iflkresie odkry1va
nia determinant anrygenou:ych u; materiale tkan
k011!Jm z bloczkóJv parafino11!J!Ch. Bydgoszcz: 
CM UMK, 2008. 
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Bibliografia przedmiotowa (w wyborze) 

1977 

W służbie społeczeństJva regionu. Rektor:ry 
mqją głos. (Fzlia Akademii Mecfycznęj w Byd
goszczy). J. Domaniewski. Rozmawiał Łu
kasz Górski. - I/ustrmvaf!Y Kurier Folski 1977 
nr 206 s. 1, 2. 

1978 

W bydgoskiej filii AM. Rektor.ry mają głos. 
(Z kiermvnikiem Filii doc. dr hab. Janem Do
manieJvskim). Rozmawiał Łukasz Górski.
Ilustrowaf!Y Kurier Folski 1978 nr 222 s. 3. 

1984 

Nqjmłodsza JV Polsce. Vivat Academia. D. 
Miścicka-Śliwka, J. Domaniewski. Rozm. 
przepr.Maria Wróblewska. - Gazeta Pomo
rska 1984 nr 233 s. 3. 

Umierqjąc :ryjemy. Julian Eugeniusz Kul
ski. Warszawa: Czytelnik, 1984. 

Vivat Academia. J. Domaniewski. Rozm. 
przepr. Marceli Bacciarelli. -Fakty 1984 nr 
39 s. 1, 5. 

Zmniejszać ludzkie cierpienie. J. Domaniew
ski. Rozm. przepr. Zdzisław Jastrzębski. 
- Ilustrmvaf!Y Kurier Folski 1984 nr 234 s. 3. 

1985 

Bydgoskie tempo. Rozmozva z rektorem A
kademii Mecfycznej 1v Bydgoszczy prof. dr hab. 
Janem DomanieJvskim. Rozm. przepr. Maria 
Wróblewska. - Profile 1985 nr 39 s. 8-9. 

DorÓJJJnać renom02Vaf!)lm uczelniom. J. Do
maniewski. Rozm. przepr. Andrzej Kar
nowski. - Ilustrmvaf!)l Kurier Folski 1985 nr 
222 s. 3. 

Pienvsze egzamif!Y 1vstępne na nqjmłodszą 
akademię. J. Domaniewski. Rozm. przepr. 
Maria Wróblewska. - Gazeta Pomorska 1985 
nr 149 s. 3. 

1986 

3 5 lat prary zmvodmvej prof. dr hab. med. 
Jana Domanie1vskiego. Renata Sujkowska. -
Annafes Academiae Medicae Bydgostienszs 1986 
T. 2 supl. 1 s. 7-24. 
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Na starcie. (Akademia Mecfyc~a JJJ Bydgosz
czy). J. Domaniewski. Rozm. przepr. Ewa 
Wilcz-Grzędzińska. - J)godnik Demokrary
cztry 1986 nr 27 s. 8-9. 

1987 

Druga kadenf/a będzie konrynuagąpienvsifi. 
Mówią rektorzy regionu. J. Domaniewski. Z rek
torem Akademii Medycznej rozm. przepr. 
Marek Ignasiak.- Gazeta Pomorska 1987 nr 
126 s. 3. 

Prif. J Domanie1vski rektorem AM JJJ Byd
goszczy a prif. J KopceJvicz UMK. - IlustrOJva
try Kurier Folski 1987 (7.05) nr 1 OS s. 1. 

S z ansa J.JJ ro~vqju. RozmOJva z rektorem i re
ktorem elektorem Akademii Mecfycznrj 1v Byd
goszczy prif. dr hab. nauk mecfycznych Janem 
Domanie1vskim. Rozmowę przepr. Zbigniew 
Przybylak. -Fakty 1987 nr 23 s. 4-5. 

1988 

Jan DomanieuJski. Oprac. Anna Perliń
ska. - Bydgostiana T. 10: 1980-1985 (wyd. 
1988] s. 77-78. 

Uczyć i leczyć. RozmOJva z rektorem Akade
mii Mecfycznrj JJJ Bydgoszczy prif. dr hab. Janem 
DomanienJskim. Rozm. przepr. Ewa Kapi
ca. - Zorza 1988 nr 47 s. 14-15. 

ł\. 

1996 

BezgronostcgóJv. Jolanta Zielazna. - Ga
zeta Pomorska 1996 nr 148 s. 7. 

Domanie1vski po raz tr{_eci (rektorem Aka
demii Mecfycznq). - Gazeta Regionalna 1996 
nr 96 s. 1. 

Prif. ~JJ. dr hab. med. Jan DomanieuJski -
rektorem AM im. L Rycfygiera 1v Bydgoszczy. 
Eugeniusz Janowicz. - Primum Non Nocere 
1996 nr S s. 7. 

" . . . trudno uczyć studenta JJ(JĆącznie z kre
dąprzy tabliry .. . ".J. Domaniewski. Rozm. 
przepr. Michał J ędryka. - Promog'e Pomor
skie 1996 nr 6 s. S. 

1997 

Domanie1vski Jan. W: Nauk01vry Bydgosz
czy. S ł01vnik Biograftcztry. Krystyna Kwaśnie
wska, Mieczysław. Rak. Bydgoszcz: Instytut 
Wydawniczy "Świadectwo", 1997 s. 54. 

Wilk-DomanienJski Jan (feńry 1vqjennz).W: 
Wielka Ilustr01vana Enryklopedia PouJstania 
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