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SIÓDME WOLFFIANA

5. 06. 2003 w Warszawie odbyło się doroczne święto Towarzystwa Lekarskie- 
ga Warszawskiego -  Wolfiiana. Uroczystość upamiętniająca postać pierwszego 
prezesa TLW, Augusta Ferdynanda Wolffa, którego urodziny przypadają 30 maja, 
zainspirował w 1997 r. nieżyjący już dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej
-  J. Kapuścik. Jednak swe początki święto miało już w 1841 r., gdy członkowie 
Towarzystwa zorganizowali uroczystości dla uczczenia swego kolegi A. F. Wolffa.

Zgodnie z siedmioletnią tradycją święto rozpoczęło się od złożenia kwiatów
i zapalenia zniczy pod tablicą poświęconą A. F. Wolffowi (1768-1846) -  chirur
gowi powstania kościuszkowskiego, założycielowi lazaretów wojskowych w Zam
ku Ujazdowskim, wreszcie twórcy TLW i jego pierwszego wieloletniego prezesa. 
Tablica wmurowana jest w VII pawilon chirurgiczny byłego Szpitala Ujazdow
skiego, gdzie obecnie znajduje się siedziba Działu Zbiorów Specjalnych GBL 
(ul. Jazdów 6).

Druga część uroczystości odbyła się już w Klubie Lekarza, przy Alejach 
Ujazdowskich 24, w kamienicy Strzałeckich „pod Atlasami”. Na wstępie prezes 
TLW doc. dr hab. J. Jurkiewicz powitał przybyłych, po czym zabrzmiał hymn 
Gaudeamus. Następnie prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego J. Woy-Woj
ciechowski wręczył 14 osobom, przyznawane przez PTL, odznaczenia „Za
służonemu”. Dwie osoby otrzymały medal „Bcne meritus”.

W dalszej części przystąpiono do uroczystej ceremonii odznaczenia Meda
lem A. F. Wolffa. Medal dłuta znanego rytownika i medaliera Edwarda Garola 
jest najwyższym odznaczeniem TLW. Uroczystość ma swój niezwykły ceremo
niał. Odznaczany siada w pięknym fotelu, wysłuchuje laudacji. Po jej zakończe
niu wszyscy w stają sekretarz Towarzystwa odczytuje treść dyplomu, a prezes 
wręcza medal, dyplom i kwiaty.

Pierwszą odznaczoną osobą była doc. dr hab. Zofia Podgórska-Klawe, zasłu
żony historyk medycyny, związany (mimo emerytury) z IHN PAN. Wspaniałą
i dowcipną laudację wygłosił swojej koleżance przybyły aż z Krakowa prof. 
Z. Gajda. Następnie po odczytaniu przez sekretarza TLW -  W. Granowską dyp
lomu, prezes J. Jurkiewicz wręczył medal. W odpowiedzi jubilatka podziękowa
ła Towarzystwu za wyróżnienie.

Drugim odznaczonym był dr Sergiusz Homowski, wspaniały lekarz, organizator
i wieloletni kierownik przychodni w Markach. Laudację wygłosił dr Edward Rużyłło.

Dodatkowym elementem uroczystości było wręczenie przez E. Towpika pre
zesowi TLW medalu 70-lecia Instytutu Radowego oraz okolicznościowej publi
kacji. Stałym elementem święta jest także wspomnienie zmarłych w ubiegłym 
roku członków Towarzystwa. Pamięć prof. T. Koszarowskiego, prof. K. Kwa- 
reckiego, dr W. Stembrowicza i prof. H. Odrowąż-Szukiewicz, uczczono minutą 
ciszy. Następnie zebrani wysłuchali koncertu żeńskiej grupy wokalnej ,A rt.”, 
która zaprezentowała utwory G. Gershwina oraz J. Przybory i J. Wasowskiego.
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W części historycznej mgr H. Bojczuk wygłosiła ciekawy i inspirujący refe
rat pt. Historia kasy dla podupadłych lekarzy oraz sierot i wdów po nich pozo
stałych. Kasa powstała z inicjatywy dr Andrzeja Janikowskiego. Działała w la
tach 1957-1937 i wspierała zarówno lekarzy mających trudności finansowe, jak
i wdowy i dzieci pozostawione bez środków do życia. Ta niezwykła działalność 
lekarzy zmusiła nas do zadumy nad losem środowiska lekarskiego w dzisiej
szych trudnych czasach.

Podczas uroczystości dokonano też pierwszej prezentacji kolejnego tomu 
(7/ 2003) „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Przedstawiła 
go Z. Podgórska-Klawe, redaktor tego numeru. Zaprezentowała zamieszczone 
w „Pamiętniku” artykuły. W niezwykle ciekawym dziale Szpitale Warszawskie 
znalazła się praca Z. Podgórskiej-Klawe o szpitalu św. Jana Bożego. Artykuł za
początkował cykl prac o nieistniejących szpitalach warszawskich. II. Bojczuk 
napisała o mało znanym szpitalu św. Aleksandra w Wilanowie. Dzieje Instytutu 
Radowego podczas okupacji i Powstania Warszawskiego zaprezentowali L. Tor- 
łowska i E. Towpik.

W dziale pt. Artykuły zamieszczono referaty B. Urbanek Opieka szpitalna 
w Warszawie (1815-1900) i M. Paciorek Problematyka gruźlicy w latach 1918- 
1938 w Pamiętniku TLW.

Kolejny dział pt. Wspomnienia zawiera artykuły o zmarłych kolegach, któ
rych wspomniano już wcześniej.

Dział pt. Jubileusze opisuje wydarzenia, które miały miejsce w 2002 r. (m.in. 
Wolffiana, 40-lecie Klubu Lekarza, 10-lecie Domu Lekarza Seniora w Warszawie).

Niezwykle rozbudowany jest dział Sprawozdawczy i Aneksy. Świadczy to, jak 
podkreśliła redaktor tomu Z. Podgórska-Klawe, o wielkiej aktywności Towarzystwa.

Uroczystość zakończyło spotkanie, na którym, jak zwykle królowała wspa
niała kuchnia, przygotowana przez Klub Lekarza.

Anna Marek 
doktorantka w IHN PAN


