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PRASA LEKARSKA W POLSCE W LATACH 1945-1949

W okresie kształtowania się w Polsce podstaw nowego socjalistycznego 
ustroju politycznego prasa medyczna była podporządkowana w dużym stopniu 
dyrektywom ówcześnie panującej władzy. Jednak pierwszy okres, można rzec, 
„przejściowy”, przypadający na lata 1945-1949, a zwłaszcza jego pierwsze dwa 
lata nie należały w tej kwestii do szczególnie restrykcyjnych1. Był przejawem 
istnienia względnych jeszcze wówczas swobód demokratycznych, próby zacho
wania status quo sprzed września 1939 r. Wpływ na to miała m.in. ówczesna nie 
do końca jeszcze rozstrzygnięta sytuacja polityczna państwa, tj. konferencje 
pokojowe w Jałcie, utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 
(TRJN) a także utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami za
chodnimi oznaczało chwilową jeszcze współpracę komunistów ze środowiska
mi opozycyjnymi. Umocnienie się obozu władzy ludowej, w wyniku wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., nadal nie przekreśliło do końca walki
o prawa demokratyczne obywateli. Dopiero schyłek roku 1948 i zjednoczenie 
PPR i PPS z wytworzeniem PZPR, stanowiło początek realizacji systemu totali
tarnego na gruncie polskim2.

Ramy czasowe niniejszego artykułu precyzują powoływanie powojennych 
tytułów prasy medycznej. W 1945 r. bowiem utworzono pierwsze czasopisma 
lekarskie. Dwa z nich, co należy podkreślić, mogły nawet poszczycić się pro
weniencją przedwrześniową. Z kolei cezura końcowa, wyznaczona przez autorkę 
na rok 1949, aczkolwiek niepokrywająca się z wcześniej przyjętą periodyzacją,



nie jest jednak nieuzasadniona. Utworzenie w tym właśnie roku pierwszego 
w pełni propagandowego pisma ogółnołekarskiego, a mianowicie tygodnika 
„Służba Zdrowia”, stanowiło dowód przejęcia steru przez „nową władzę” rów
nież w sferze naukowo-wydawniczej. Jego konsekwencją, odczuwalną zwłasz
cza w pierwszych miesiącach 1950 r., była też decyzja o likwidacji izb lekar
skich a tym samym o zawieszeniu działalności ich organów prasowych. Stąd też 
w artykule pojawiająca się często data roku 1950, stanowi jedynie uzupełnienie 
faktów, nie zaś cezurę końcową omawianego okresu.

PROGRAMY WYDAWNICZE CZASOPISM MEDYCZNYCH

W okresie tym, po latach przestoju wymuszonych przez okres wojny i oku
pacji, zarówno polskie piśmiennictwo lekarskie, jak i politykę wydawniczą 
odnośnie nauk medycznych należało kształtować od podstaw. W tym celu 
8 czerwca 1945 r. przy Ministerstwie Zdrowia (dalej: MZ) powstał Wydział 
Naukowo-Wydawniczy, na którego czele stanął Stanisław Konopka. Celem 
powstałej instytucji, oprócz rejestracji i zabezpieczenia dotychczasowych zbio
rów bibliotecznych oraz powołania sieci bibliotek naukowych, było też opraco
wanie w jak najkrótszym czasie programu reaktywowania polskiego piśmien
nictwa naukowo-lekarskiego, które jak wynika z obliczeń, w 80% uległo 
zniszczeniu podczas niedawno zakończonej wojny3. Oprócz podręczników stu
denckich, które odgrywały niezwykle ważną rolę w edukacji młodego pokolenia 
lekarzy, istotną sprawę odgrywało też przywrócenie na nowo polskiego czaso
piśmiennictwa medycznego. Sprawa wznowienia działalności wszystkich tytu
łów prasy lekarskiej sprzed 1939 r. nie była tak oczywista, jak można byłoby 
sądzić. Jak pisał S. Konopka4, reaktywowanie przedwojennych ponad 80 tytu
łów czasopism przy konieczności subsydiowania ich przez ówczesne MZ 
w praktyce było rzeczą mało realną a nawet wręcz niemożliwą. Przyczynę sta
nowiły nie tylko ograniczone finanse resortu zdrowia i powszechnie panująca 
drożyzna, w tym koszty druku i papieru5, lecz, jak się wydaje, głównym powo
dem były znane jeszcze z okresu przedwrześniowego opinie lekarzy na temat 
zbyt „rozdrobnionej a tym samym niepełnowartościowej” prasy medycznej6. 
Program wydawniczy7 czasopism lekarskich określany jako „minimalny” przy
gotowywany został już w czerwcu 1945 r. przez Wydział Naukowo-Wydaw
niczy. Propagowano w nim utworzenie zdecydowanie mniejszej liczby, bo około 
dwudziestu kilku czasopism „stojących na wysokości zadania i mających dosta
teczny dopływ wartościowych prac naukowych”8. Ważną rzeczą był też odpo
wiedni dobór doświadczonych redaktorów, odpowiednio wynagradzanych za 
pracę. Program nie wykluczał istnienia powstałych już a nieuwzględnionych 
w nim czasopism. Jednak ich działalność a raczej egzystencja opierać się miała 
na różnego rodzaju wpływach, m.in.: z prenumeraty dobrowolnej i tzw. częściowo



przymusowej9, ponadto z subwencji rządowej oraz z dochodów z ogłoszeń. 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w programie był podział czasopism ze 
względu na ich treść. Kwestią sporną okazać się miała wspomniana już liczba 
pism ogólnolekarskich oraz specjalistycznych. Według założeń, za którymi rów
nież opowiadał się S. Konopka, do grupy czasopism ogólnolekarskich zaliczono 
cztery rodzaje periodyków. Jako priorytetowe wymieniano czasopismo urzędo
we MZ, izb lekarskich i Państwowej Rady Zdrowia. Na drugim miejscu plano
wano utworzenie pisma tygodniowego, odpowiednika brytyjskiego -  „Lanceta”
i amerykańskiego „Journal o f American Médical Association” -  zawierającego 
krótkie prace i doniesienia dotyczące wszystkich działów medycyny. Kolejny 
preferowany przez program periodyk to miesięcznik mający na celu „dokszta
łcanie lekarzy”, na którego treść złożyłyby się prace zbiorowe o postępach 
medycyny we wszystkich jej działach10. Zakładano, że każdy numer winien 
zawierać odrębny dział, np. chirurgii, ginekologii itp. Czwarty a zarazem ostat
ni rodzaj stanowić miało tzw. pismo referatowe -  miesięcznik, bogaty 
w streszczenia artykułów czy prac z innych publikacji. Prenumerata powy
ższych czasopism miała być obowiązkowa i realizowana zarówno przez instytu
cje zdrowotne, jak i samych lekarzy oraz studentów.

Odnośnie pism specjalistycznych, program zakładał utworzenie periodyków 
archiwalnych a także poświęconych dziedzinom: chorób wewnętrznych, chirur
gii, ginekologii, gruźlicy, psychiatrii, dermatologii i wenerologii, neurologii, 
oto-laryngologii, stomatologii, balneologii, okulistyce, patologii i nowotworom, 
radiologii, higienie i zdrowiu publicznemu, szpitalnictwu, medycynie wojsko
wej oraz historii medycyny. Pisma te winny ukazywać się miesięcznie lub kwar
talnie, a ich prenumerata miała obowiązywać lekarzy określonych specjalności.

Ważną też sprawę odgrywała lokalizacja wydawnictw. W przypadku pism 
ogólnych zalecano zcentralizowanie ich w Warszawie, w niedawno co utworzo
nym Lekarskim Instytucie Naukowo-Wydawniczym (LINW)". Redakcje pism 
specjalistycznych zaś proponowano zakładać w wielkich miastach i ośrodkach 
uniwersyteckich. Natomiast odnośnie tzw. pism prywatnych nie uwzględniano 
ich w programie ze względów na brak możności uzyskania jakiejkolwiek sub
wencji rządowej. Podkreślić należy fakt możliwości ich egzystencji w powojen
nym świecie.

Realizacja programu, aczkolwiek na wstępie dość optymistyczna w treści, 
napotkała jednak pewne trudności. Pierwsze jej wyniki zaprezentowano już pod 
koniec września 1945 r. na konferencji zatytułowanej Potrzeby medycyny pol
skiej w dziale wydawnictw naukowych, zorganizowanej w M Z12. Wówczas to 
poinformowano o utworzeniu z dniem 1 sierpnia 1945 r. „Dziennika Zdrowia” 
jako organu urzędowego MZ. Mniej więcej w tym samym okresie powstał też 
kolejny periodyk -  „W Służbie Zdrowia”-  będący z kolei organem urzędowym 
Izb Lekarskich i jedynym wtedy pismem społeczno- i zawodowo-lekarskim. Na



rok następny zapowiadano ukazanie się „Gruźlicy”, „Przeglądu Epidemiolo
gicznego”, „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” i „Pediatrii Polskiej”. Nieste
ty, z przyczyn technicznych, żadnych z tych pism nie wydrukowano w ozna
czonym terminie13.

Problemy po części natury technicznej ale i organizacyjnej pojawiły się nato
miast przy uruchamianiu pisma tygodniowego, co -  jak  twierdził S. Konopka
-  ich rozwiązanie było kwestią czasu.

W tym samym okresie na rynku wydawniczym pojawiły się pierwsze czaso
pisma samorządowe, a mianowicie organy prasowe izb lekarskich oraz towa
rzystw naukowych, które niestety nie mogły liczyć na pomoc finansową resortu 
zdrowia. Do nich zaliczono wówczas: poznańskie „Nowiny Lekarskie”, kra
kowski „Przegląd Lekarski” i „Dziennik Urzędowy Izby Lekarskiej”14 zaś w Lub
linie: „Medycyna Społeczna i Kliniczna” 15. Rok później zwracano już uwagę, na 
zbytnie przesycenie pism ogólnolekarskich na rynku (wymieniano wówczas 
4 ogólnopolskie16 i 3 specjalne). Zdaniem Konopki każde z nich miało podobny 
kierunek i każde walczyło z dużymi trudnościami materialnymi i technicz
nymi17.

Sprawa czasopism naukowych w dwa lata po zakończeniu wojny stawała się 
zatem nadal nieustabilizowana. Polityka resortu zdrowia w dziedzinie wydaw
niczej wydawała się być bezradna wobec ograniczonych środków finansowych.

W 1947 r. na kolejnej już konferencji, poświęconej sprawom naukowym
i wydawniczym, Józef Wacław Grott zaprezentował odmienny od poprzedniego 
program wydawnictw lekarskich. Według niego należało utworzyć cztery pod
stawowe periodyczne grupy naukowych wydawnictw lekarskich. Pierwszą mia
ły stanowić czasopisma archiwalne, które poważnie odciążyłyby pisma ogólno- 
lekarskie. Drugą -  znane już czasopisma ogólnolekarskie; następną -  czasopisma 
dla lekarzy praktyków spełniające rolę informatora czy nawet kursu dokształca
jącego z różnych dziedzin medycyny; a wreszcie czwartą i niezmiernie ważną 
grupą stanowić miało pismo medyczne wydawane w języku obcym -  przykłado
wo zatytułowane „Medicina Poloniae”, mające na celu informowanie czytelni
ków z zagranicy o zdobyczach naukowych polskiej medycyny17.

Polityka budżetowa wydawnictw, zadaniem autora projektu, miała być reali
zowana według odmiennych zasad. W dobie obecnej -  jak podkreślał Grott
-  środkami tymi należałoby obciążyć nie tylko resort zdrowia odpowiedzialny 
za zdrowie społeczeństwa, ale i resort oświaty czy wojska. Wykształcenie leka
rzy miało być bowiem obowiązkiem całego społeczeństwa, któremu wiedza
i umiejętności późniejszych lekarzy miały być w przyszłości „zwrócone” . I tak:

-  grupa czasopism archiwalnych winna być dotowana przez ministerstwo 
zdrowia i zakłady ubezpieczeń społecznych;

-  grupa czasopism ogólnolekarskich dotowana przez instytucje zaintereso
wane materialnie i korzystające z dorobku naukowego medycyny,



tj. zakłady produkujące leki i sprzęt sanitarny, zrzeszenia wielkich zakła
dów przemysłowych zwłaszcza w kwestiach ochrony zdrowia i ich pra
cowników, uzdrowiska;

-  grupa czasopism dla lekarzy praktyków dotowa przez lekarzy, prenumera
torów19.

Oprócz wprowadzenia poprawek do programu wydawniczego także sprawa 
istniejących już czasopism wzbudzała coraz to większe kontrowersje. Uwagi 
pod ich adresem kierował m.in. prof. Karol Jonscher, zdaniem którego ukazy
wanie się, przykładowo, periodyku -  organu Naczelnej Izby Lekarskiej -  „W Służ
bie Zdrowia” było w ogóle niepotrzebne i niepożądanie. Przyczyn dopatrywał 
się wielu20. Co do pism ogólnolekarskich, istnienie aż 4 tytułów uważał za zby
teczne. Pewną wartość upatrywał w publikowaniu „Śląskiej Gazety Lekarskiej”. 
Co do reszty autor był zdania, że „cierpią dotychczas na przerost działu tzw. prac 
oryginalnych, często zbyt rozwlekłych [...]”21. Odczuwalny był natomiast, zda
niem Jonschera, brak streszczeń zbiorowych, istotnych w przypadku lekarza 
praktyka. Zastrzeżenia wzbudzał też dział poświęcony medycynie społecznej. 
Pisano: „[...] o dobre i źródłowe artykuły jest też bardzo trudno -  większość to 
przypadkowe, często bardzo dorywczo opracowane przyczynki, bez większej 
wartości”. Głos w dyskusji zabierali też: Władysław Melanowski, zwracając 
uwagę na potrzebę wydania „Kliniki Ocznej”; Józef Handelsman -  „Rocznika 
Psychiatrycznego”; zaś Wiktor Grzywo-Dąbrowski -  pisma poświęconego 
medycynie sądowej. Warto dodać, że większość z uczestników (prof. St. 
Legeżański, A. Garbień, prof. J. Dobrzański, prof. J. Szmurło) opowiadała się za 
przedstawionym wyżej podziałem wydawnictw na: archiwalne i ogólnolekar- 
skie, zaś dla lekarzy praktyków oczywiście periodyków specjalistycznych22.

Pewne rozwiązanie sprawy zarówno druku, jak i gromadzenia spuścizny 
naukowej upatrywano we współpracy z zagranicą. Opcja ta była brana pod 
uwagę już w pierwszych latach po zakończeniu działań wojennych. Sprawę pre
numerowania ale i ścisłych kontaktów naukowych z wydawnictwami zagranicz
nymi poruszano na wspomnianej już pierwszej konferencji naukowo-wydawni- 
czej. S. Konopka miał wówczas zaproponować utworzenie tzw. Lekarskiego 
Komitetu Pomocy Naukowej dla Polski w takich krajach, jak: Anglia, Francja, 
USA, Rosja, Szwajcaria czy Szwecja. Przedstawiciele dyspozytur zagranicz
nych23 prowadziliby nadzór nad sprowadzaniem do kraju cenniejszych publika
cji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. W 1946 r., w rezultacie tych 
starań, zasoby GBL zostały wzbogacone o takie periodyki, jak: „British Medical 
Journal”, „Journal o f Experimental Medicine”, „Bulletin o f Higiene”, „Archives 
of Dermatology”, „Syphilology”, „Nature”, „Public, Health Reports” i wiele 
innych24.

Tworzenie czy powoływanie nowych periodyków w okresie powojennym, 
jak widać, odgrywało ważną rolę w gromadzeniu spuścizny naukowej świata



lekarskiego. Jednak nie tylko liczba zaplanowanych periodyków i sprawa ich 
finansowania a także i dostępności do przeciętnego prowincjonalnego lekarza
-  czytelnika25 stanowiła temat do dyskusji.

Kolejnym równie ważnym zagadnieniem była jakość artykułów. Ów pro
blem, jak  można sądzić, pojawiał się już we wcześniejszym okresie, nie tylko 
w dwudziestoleciu międzywojennym, ale i w pierwszych latach XX w. Te „nie
doskonałości” zdawały się być wówczas sporadyczne. W omawianym okresie 
sytuacja była poważniejsza do tego stopnia, że znalazła swe odzwierciedlenie 
nie tylko w postaci artykułów prasowych, ale i wystąpień na wspomnianych 
konferencjach. I tak, dla przykładu, Zbigniew Woźniewski domagał się większej 
staranności w posługiwaniu się polskim językiem. Nie tylko konstrukcja odda
nego do druku artykułu budziła kontrowersje, ale również i dobór słów czy 
wyrażeń. Autor pisał: „[...] błędy językowe [...] stale się powtarzają i prze
chodzą z pokolenia na pokolenie. Błędy są tak charakterystyczne dla danego śro
dowiska, z którego praca wyszła, że można nie znając autora, określić w jakim 
zakładzie lub pod czyim kierownictwem dana praca powstała”. W dalszej części 
przemyśleń Woźniewski dostrzegał, że większość współczesnych mu prac poz
bawiona była samokrytycyzmu, dokładnego opracowania i przemyślenia tema
tu. „Wiele prac -  pisał dalej -  cechuje pośpiech i czytający odnosi wrażenie, że 
autor daną pracę pisał na kolanie i niewyschnięty jeszcze z atramentu rękopis 
oddał do redakcji”26.

Parę lat później, bo w 1949 r., innego typu zastrzeżenia zgłaszał Adam 
Bocheński. Ten z kolei zwracał uwagę na jeszcze jeden, istotny element prawi
dłowo skonstruowanej pracy, a mianowicie na tworzenie bibliografii. Zdaniem 
autora w pracach polskich lekarzy naukowców pojawiła się moda stosowania 
w piśmiennictwie tzw. skrótów, niczym nie wyjaśnionych, które, jak wiadomo, 
utrudniają potencjalnemu odbiorcy dotarcie do źródła. Adam Bocheński pisał 
wówczas: „Zakorzenił się u nas a także za granicą niemiły i szkodliwy zwyczaj 
podawania w piśmiennictwie nazwiska autora pracy, tytułu czasopisma, 
w którym się praca ukazała, rocznika, tomu, numeru i stronic (choć nie zawsze). 
Natomiast z zasady omija się tytuł samej pracy”27. Przyczynę tego zjawiska upa
trywano w powszechnie panującym przekonaniu, że artykuły specjalistyczne 
czytane bywają zazwyczaj przez fachowców z tej samej dziedziny. Bocheński 
domagał się zerwania z „wygodnictwem” a za wzór stawiał, co należy podkre
ślić, prace radzieckich naukowców28. Ten ostatni zwrot autora, zamieszczony 
w 1949 r., świadczyć może o zachodzących przemianach i zaostrzającym się 
kursie polityki proradzieckiej widocznym także na łamach pism medycznych.

Opracowywanie programów wydawniczych w badanym okresie, zgłaszanie 
ich modyfikacji na kolejnych konferencjach nie uzdrowiło sytuacji na rynku 
wydawniczym. Na przełomie niespełna pięciu lat utworzono dziewięć tytułów 
czasopism ogólnolekarskich. Były wśród nich te planowe, jak i te poza progra
mowe będące organem prasowym okręgowych izb lekarskich. Egzystencja ich



wszystkich a zwłaszcza tych drugich była bardzo trudna. Sprawy finansowe zda
wały się stanowić wówczas podstawową przyczynę wszelkich trudności. Czy 
jednak tylko one? Czy istniał nacisk z zewnątrz? Sprawa bytu wielu z nich na 
przełomie lat 1950/51 została bowiem załatwiona definitywnie. Właśnie wtedy 
„nowa władza” postanowiła zlikwidować organy samorządowe -  izby lekarskie.

Jak już wspomniano na wstępie, rozwój czasopiśmiennictwa ogólnolekar- 
skiego zwłaszcza w okresie przejściowym był objawem nie tylko „budzącego 
się” życia naukowego, ale też pewnego etapu możliwości funkcjonowania nie
skrępowanych jeszcze demokratycznych poglądów wśród autorów, redaktorów
i wydawców. Działalność naukowa, problematyka zagadnień poruszanych 
w prasie, częstotliwość ukazujących się treści a wreszcie i sposób prezentowa
nia ich wiele mówiły o ówczesnych zainteresowaniach lekarzy, sprawach prio
rytetowych i tych mniej ważnych, chociaż też, zdaniem autorów, godnych zwró
cenia uwagi.

Wydarzenia społeczne, stanowiące również jedno z ważniejszych zagadnień 
poruszanych na łamach pism ogólnolekarskich, tworzyły obraz ówczesnego kli
matu, problemów i dylematów środowiska lekarskiego a przede wszystkim 
wpływu czy prób ingerencji ze strony ówczesnych władz państwowych. Rozwój 
tych wydarzeń, postępujący stopniowo od 1945 r., zauważalny jest zwłaszcza 
pod koniec okresu przejściowego, tj. w latach 1948-1949 r., kiedy to powstały 
całkiem nowe czasopisma (np. „Służba Zdrowia”), bezwzględnie podporządko
wane nowej już umocnionej władzy.

CZASOPISMA OGÓLNOLEKARSKIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Pierwsze czasopisma ogólnolekarskie okresu przejściowego pojawiły się na 
rynku wydawniczym dość wcześnie, bo już w połowie 1945 r. Do nich należały 
w porządku chronologicznym: „Nowiny Lekarskie”(1945-1950) ukazujące się 
w Poznaniu, krakowski „Przegląd Lekarski”, następnie „Dziennik Zdrowia”29 
wydawany przez ówczesny MZ oraz lubelska „Medycyna Społeczna Kliniczna”
-  pismo Lubelskiej Izby Lekarskiej. Pod koniec roku ukazały się pierwsze 
numery łódzkiego „Słowa Lekarskiego”( 1945-1947), zaś na Śląsku -  „Śląskiej 
Gazety Lekarskiej” (1945-1948). Z początkiem roku 1946 wznowił działalność 
zapowiadany przez resort zdrowia „Polski Tygodnik Lekarski” oraz „W Służbie 
Zdrowia” -  organ Naczelnej Izby Lekarskiej30; a dwa lata później pojawiły się 
„Wiadomości Lekarskie”(1948-1950) -  dwumiesięcznik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). Każdy z wymienionych periodyków powstał w innym rejo
nie Polski. Obecność swą na rynku wydawniczym zaznaczyła nie tylko 
Warszawa, ale też i Kraków, Łódź, Poznań, Lublin czy Śląsk. Spośród powyż
szych tytułów dwa („Przegląd Lekarski”, „Nowiny Lekarskie”) zachowały swą 
przedwojenną proweniencję, kolejne stanowiły organy urzędowe resortu zdrowia



czy izb lekarskich, zaś inne okazały się być periodykami miejscowych lekar
skich towarzystw naukowych. Zdarzały się też przypadki komasowania wpły
wów kilku organów nadrzędnych w jednym czasopiśmie. Sytuacja tego typu 
miała miejsce w „Słowie Lekarskim” czy choćby w późniejszym „Polskim 
Tygodniku Lekarskim”. Sytuacja ta była spowodowana nie tylko trudnościami 
związanymi z drukiem, ale również ogólnie przyjętą przez ówczesne władze 
państwowe polityką wydawniczą.

Przemiany polityczne okresu przejściowego odczuwano też na łamach prasy 
medycznej. Jeszcze w latach 1945-1947, w rubrykach poświęconych sprawom 
ogólnym, doniesieniom czy kronice pojawiały się informacje na temat wizyty 
przedstawiciela Stanów Zjednoczonych31 w Polsce, kolejnych dostaw UNRRA32 
czy choćby pomocy sanitarnej ofiarowanej przez Szwecję33. W późniejszym 
okresie zamieszczano relacje z wyjazdów naukowych do krajów kapitalistycz
nych, pisano o postępach chirurgii w Szwecji itp.34 a nawet informowano
0 życzeniach świątecznych polskiej służby zdrowia skierowanych do przedsta
wicieli państw sprzymierzonych. Do nich jeszcze wtedy zaliczano m.in. Stany 
Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz ZSRR35. Przykładów można by przytaczać 
wiele36, choćby nawet notka o obchodach drugiej rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Szpitalu Wolskim37, święta, które w niedługim czasie będzie 
skrzętnie tuszowane przez ówczesne władze państwowe.

Każde z periodyków ogólnolekarskich odmiennie reagowało na wpływy ota
czającej rzeczywistości. Reakcja ta uzależniona była nie tylko od nacisku czyn
nika zewnętrznego, a więc władzy, w tym i cenzury38, ale też w dużym stopniu 
od przekonań politycznych redaktorów, komitetów redakcyjnych czy choćby 
samych wydawców. Większość z nich w okresie kształtowania się demokracji 
ludowej zachowywała przynajmniej z początku pewną neutralność, wierząc też 
w powstanie w pełni demokratycznego państwa. Z upływem lat czasopisma, 
które nie podporządkowały się dyrektywom, zawieszano. Warto przyjrzeć się 
uważniej tym przeobrażeniom.

„NOWINY LEKARSKIE”

W czerwcu 1945 r., na rynku wydawniczym w Poznaniu pojawiły się znane 
już z przedwojennej nazwy „Nowiny Lekarskie” -  dwutygodnik społeczno- 
naukowy, organ Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia, Izby Lekarskiej Poznańskiej
1 Związku Zawodowego Lekarzy Państwa Polskiego a od trzeciego numeru 
także ZZPSZ oraz Izby Aptekarskiej w Poznaniu39. Redaktorem naczelnym cza
sopisma mianowano prof. Karola Jonschera (1889-1955), znanego pediatrę
i społecznika, którego nazwisko było już gwarantem fachowej i rzetelnej pracy. 
Jak słusznie podkreśla redakcja periodyku, tak niespodziewanie szybkie wzno
wienie „Nowin Lekarskich” zawdzięczano wsparciu i przychylności ówczesnego



wojewody poznańskiego dra F. Widy-Wirskiego, który jako lekarz „potrafił doce
nić znaczenie polskiego pisma fachowego dla lekarzy”. Komitet redakcyjny sta
nowili wówczas: J. Jankowiak, A. Maciejewski, Wł. Widy, St. Wrzyszczyński40.

Podobnie jak wiele pism pokrewnych periodyk poznański, pierwszy w okre
sie powrześniowym, składał się z działów: prac naukowych oraz informacyjne
go, w którym zazwyczaj zamieszczano bieżące komunikaty i rozporządzenia 
Poznańskiej Izby Lekarskiej oraz ówczesnego resortu zdrowia. Z końcem 
1945 r. wyodrębniono dział: odpowiedzi na pytania czytelników, wzrosła też 
liczba artykułów o charakterze społecznym. Uwagę zwracały, w tym względzie, 
referaty na temat reformy szkolnictwa wyższego41 a także dyskusje o zasadności 
utworzenia ZZPSZ42. W marcu 1949 r. „Nowiny Lekarskie”, jako organ m.in. 
ZZPSZ, ogłosiły chęć przystąpienia do współzawodnictwa pracy „na odcinku 
podniesienia zdrowotności narodu”43.

Odnośnie działu naukowego warto podkreślić bogactwo podejmowanej 
tematyki. W pierwszych latach po wojnie dominowały zagadnienia związane 
z terapią i diagnostyką chorób zakaźnych, w tym również i gruźlicy44, ponadto 
z zastosowaniem sulfonamidów45 oraz penicyliny46. Artykuły te miały charakter 
zarówno polemiczny i sprawozdawczy, jak i kazuistyczny. Nie stroniono również 
od zagadnień z chirurgii47, balneologii48, ginekologii49, ortopedii50, psychiatrii51, 
neurologii i neurochirurgii52, pediatrii53, patologii54, chorób wewnętrznych55 czy 
nawet higieny szkolnej i higieny jako nauki. Jak można przypuszczać, wybór ten 
był podyktowany m.in. nie tylko wzrostem zainteresowania tego typu stanami, 
ale przede wszystkim zwiększoną ich liczbą.

Poruszając zagadnienie naukowości w periodyku należałoby również pod
kreślić obecność na jego łamach działu: streszczeń z obcojęzycznych czasopism 
medycznych („The Lancet”, British Medical Bulletin”, „Kinderärztliche Praxis”, 
„La Presse Medicinale”), w którym zdecydowaną większość stanowiły referaty 
z zachodniej prasy lekarskiej. Rubryka ta, bardzo cenna dla rozwoju nauk 
medycznych, była jednak sukcesywnie skracana, aż wreszcie w 1949 r. pojawił 
się znaczący komunikat ówczesnej Izby Lekarskiej na temat możliwości naby
wania za pośrednictwem Spółdzielni Wydawniczej „Współpraca” radzieckich 
czasopism lekarskich. Zachętą do nabywania tych periodyków miała być ich 
niska a wręcz zaniżona cena56.

Równie interesujący był w „Nowinach Lekarskich” też dział ogłoszeniowy. 
W 3-4  numerze z 1945 r. pojawiła się m.in. lista ofert pracy dla lekarzy począw
szy od lekarza miejskiego czy gminnego, poprzez oferty dla lekarzy specjali
stów, w tym: ginekologów, chirurgów okulistów. Dodatkową zachętę miała sta
nowić wówczas informacja o dostępności mieszkania57. Liczba ogłoszeń, z racji 
obowiązku zasiedlania ziem zachodnich, była imponująca. Zaledwie w jednym 
numerze pisma zamieszczono ich 5858.



W kolejnych latach pojawiały się jeszcze inne zarządzenia będące świadec
twem epoki a dotyczące np. wystawiania świadectw lekarskich na przydział 
mleka i kart żywnościowych59, sporządzania zaświadczeń medycznych dla 
wstępujących w związki małżeńskie60 aż także sprawa zakazu handlu lekami 
przez lekarzy61.

W początkowym okresie periodyk nie rejestrował nastrojów czytelników, 
stając się przez to jedynie jednokierunkowym przekaźnikiem. W jednym 
z pierwszych numerów, w słowie wstępnym na temat zadań świata lekarskiego 
w nowej Polsce, J. Jankowiak pisał o „zwycięskim pochodzie bratnich wojsk 
radzieckich wraz z naszą amią, [który miał] dobić odwiecznego wroga i na 
zawsze ustanowić prawo Słowian do władania ziemią, na której nie miała już 
nigdy rozlegać się mowa nasza[...]”62. Pełne patosu i zbytniej wiary w propa
gandę komunistyczną słowa były, jak się okazuje, dobrze przemyślane. Autor 
okazał się być zwolennikiem nowego ładu i nowej rzeczywistości. O przeszłości 
pisał m.in.: „Stare i przebrzmiałe idee, które jeszcze pokutują w niektórych gło
wach odchodzą w zaświaty, nowe czasy zwracają się w pierwszej linii do mło
dych, nie po to żeby ich pozyskać stanowiskami i tytułami lecz dlatego aby ich 
szlachetne porywy i wysiłki zharmonizować z potrzebami lecznictwa społecz
nego”63.

Bieżące problemy dotyczące środowiska lekarskiego pojawiły się w sprawo
zdaniach dopiero w 1946 r. W jednym z nich w krótkim zaledwie anonsie infor
mowano o obowiązku opodatkowania lekarzy. W kwietniowym numerze poru
szano wątek niekorzystnych, jak się okazuje, relacji w stosunkach władza
-  lekarze -  pacjenci. Przyczynę owych konfliktów czy raczej niepochlebnej opi
nii o zawodzie medyka postrzegano w przestarzałym wyobrażeniu dotyczącym 
lekarza i jego profesji jako zawodu nazbyt dochodowego, związanego 
z przedwojenną klasą inteligencką. Dodatkowo zauważalna absencja medyków 
w działalności partii politycznych była postrzegana jako przejaw tzw. reakcyj- 
ności64. Na tym nie kończyła się lista zarzutów pod adresem przedstawicieli 
stanu lekarskiego. Zastrzeżenia odnośnie ich fachowości, etyki zgłaszać mieli 
też rzekomo pacjenci, o czym donosił kolejny, z 1946 r. komunikat Izby 
Lekarskiej Gdańsko-Pomorskiej. Według niego do Komisji Specjalnej do walki 
z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym wpływało wiele skarg, m.in. „o po
bieranie nadmiernych honorariów, uzależnienie udzielania pomocy ubezpieczo
nym od wpłacania pewnych sum, lekceważące traktowanie ubezpieczonych, 
brak opieki lekarskiej w nocy i święta w małych miastach, [czy] w ogóle
o nieobywatelskie stanowisko szeregu lekarzy”65. Atmosfera wokół lekarzy 
według prasy i sprawozdań była zatem mało przyjazna66. Skala problemu oka
zała się na tyle poważna, że ów wątek kontynuowano w kolejnych numerach 
„Nowin Lekarskich”67. Jak można przypuszczać, była to zapowiedź nadcho
dzących przemian. Jeszcze w 1947 r. czasopismo to aczkolwiek już bezkrytycz
nie wspierające poczynania „nowej władzy”, informowało nadal o wszelkich



problemach stanu lekarskiego, m.in. z uzyskaniem od władz pozwolenia na wy
jazd służbowy chirurgów za granicę68.

Pomimo, jak by się wydawało, wysokiego poziomu naukowego a przede 
wszystkim deklarowanej chęci współpracy z organami państwowymi, w 1950 r. 
periodyk zawiesił działalność, nie podając przyczyn swej decyzji. Można jedy
nie domniemywać, że nie bez wpływu na nią mogła mieć likwidacja Naczelnej 
Izby Lekarskiej w 1951 r.

„PRZEGLĄD LEKARSKI”

Niewiele młodszym od „Nowin Lekarskich”, bo utworzonym już w lipcu 
1945 r. w Krakowie, był kolejny dwutygodnik „Przegląd Lekarski”, wydawa
ny sumptem Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, ale i sponsorowany 
przez indywidualnych darczyńców69. Pojawienie się tego z kolei pisma, również
o proweniencji przedwojennej70, stanowić może kolejny przykład dopuszczalnej 
jeszcze w badanym okresie liberalizacji poglądów nieugruntowanej w swej po
zycji „nowej władzy”.

Jak zaznaczono, „Przegląd Lekarski” stanowił organ trzech instytucji: Kra
kowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskiej, Związku Zawodowego 
Lekarzy RP oraz Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia w Krakowie. Redaktorem 
odpowiedzialnym pierwszego powojennego numeru został dr Jan Hozer (1945- 
1946) a komitet naukowy tworzyli wówczas m.in. takie osobistości świata lekar
skiego, jak: prof. St. Ciechanowski, prof. J. Kostrzewski, J. Gołąb, prof. M. Rut
kowski, prof. F. Walter, doc. J. Przesmycki. W 1946 r. funkcję redaktora naczel
nego przejął dr Bronisław Giędosz, były sekretarz redakcji przedwojennej 
„Polskiej Gazety Lekarskiej” oraz „Praktyki Lekarskiej”. Podobnie jak  przed 
laty, również i teraz jego twórcy zamierzali uczynić czasopismo służące nie 
tylko rodzimym badaniom naukowym i doniesieniom odnośnie postępów nau
kowych medycyny zagranicznej ale też sprawom lekarskim. Kontynuując trady
cje, redakcja zastrzegała sobie, że będzie również, co warto podkreślić, „bez
stronnym sędzią wszelkich w świecie lekarskim poczynań” . To zaś mogło być 
zrealizowane -  zdaniem jej twórców -  tylko wówczas, gdy „redakcja pozosta
nie jak dotąd zaszczytnym wybieralnym urzędem honorowym”71.

Zawartość pisma podzielona została na prace oryginalne, oceny i część orga- 
nizacyjno-sprawozdawczą, w której, oprócz protokołów z posiedzeń Krakow
skiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Izby Lekarskiej, zawierano opinie leka
rzy, rozpatrywano sporne sprawy. W kolejnych numerach, jeszcze z 1945 r. 
powstała rubryka wspomnieniowa, zatytułowana Świat lekarski w czasie okupa
cji i na przełomie oraz Medycyna społeczna. Istotne znaczenia zwłaszcza dla 
młodych lekarzy odgrywał też dział Przegląd Piśmiennictwa, w którym 
zamieszczano streszczenia z czasopism zagranicznych typu „British Medical



Journal”, „Proceeding od the Royal Society o f Medicine” ale też z „ The Lan
cet”, „British Journal o f Industrial Medicine” oraz polskich („Polski Tygodnik 
Lekarski”, „Nowiny Lekarskie”, „Słowo Lekarskie”, „W Służbie Zdrowia”, 
„Śląska Gazeta Lekarska”, „Medycyna Weterynaryjna”, „Dziennik Zdrowia”, 
„Przegląd Zielarki”). W 1946 r. pismo informowało również o powstawaniu 
nowych polskich czasopism, publikowanych na obczyźnie: „Lekarza Polskiego na 
Wschodzie” -  pod red. prof. A. Laskiewicza oraz „Lekarza Wojskowego”, wyda
wanego przez Towarzystwo Naukowe Polskich Sił Zbrojnych w Anglii72. 
Publicystyki radzieckiej jeszcze nie uwzględniano w pierwszych latach po wojnie.

Tematyka pisma, jak przystało na periodyk o charakterze ogólnolekarskim, 
była różnorodna: począwszy od zagadnień związanych z zastosowaniem czy 
składem chemicznym penicyliny -  najnowszego leku z grupy antybiotyków, 
poprzez zagadnienia gruźlicze, weneryczne, stosowanie różnej proweniencji 
szczepionek, skuteczność witamin itp. Nie stroniono też od zagadnień ściśle spe
cjalistycznych.

Cechą charakterystyczną tamtych lat była, jak się okazuje, mnogość ogło
szeń o wakujących posadach, konkursach na ordynatorów, o „zapotrzebowaniu 
na specjalistów” z różnych dziedzin medycyny.

Nowością tego periodyku okazało się podawanie do publicznej wiadomości 
listy darczyńców. Kwoty oferowane były rzędu od 100 do 500 zł73. Z roku na rok 
czasopismo zmagało się jednak z coraz większymi trudnościami wydawniczy
mi. Kolejne numery łączono po dwa a nawet trzy zeszyty (1946), a lista ofiaro
dawców z każdy rokiem malała. Przełom w finansowaniu a zarazem i jakości 
wydawniczej nastąpił w 1947 r., a w następnym roku „Przegląd Lekarski” stał 
się dodatkowo własnością Wrocławskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Również i w tym czasopiśmie, zwłaszcza w jego pierwszych latach, odczu
wano pewną swobodę w wyrażaniu własnych opinii. W dziale poświęconym 
sprawom organizacyjnym uwagę zwrócić może, na przykład, sprawa nieodpo
wiedniego a nawet wręcz braku zaopatrzenia gabinetów lekarskich w środki 
dezynfekcyjne. Pisano: „Zewsząd dochodzą skargi na traktowanie lekarzy przez 
władze w sposób nieodpowiedni [...] władze nie przydzielają lekarzom żadnych 
środków dezynfekcyjnych, spirytusu ani nawet mydła”. Apel w powyższej kwe
stii skierowany został do władz, ale i tu też pismo otwarcie podkreślało, że ów 
memoriał „pozostał bez skutku i odpowiedzi”74. W innym numerze z tego same
go roku, lekarze uskarżali się m.in. na zbyt wysokie podatki obrotowe, jakie na 
nich nałożono, w myśl Dekretu z 22 VII 1944 r. ( Dz. U. RP nr 15, poz. 87) 
a także na niewywiązywanie się z zobowiązań finansowych przez urzędy 
państwowe75. Pisano też o krzywdzącym zawyżaniu zarobków lekarzy. Rok 
później podobną tematykę podjął lekarz powiatowy, któremu również zarzuca
no nadmierne profity wynikające z wypełniania przez niego obowiązków służ
bowych76.



Wspomniany już problem wcielania do ZZPSZ utworzonych niedawno 
związków zawodowych skupiających lekarzy w danym regionie (Związek 
Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu) także wywołał ogólne niezadowolenie. 
Pisano wówczas: „zczepianie lekarzy z jakimkolwiek związkiem zawodowym 
stanowi bardzo poważne niebezpieczeństwo dla polityki zdrowia w państwie”77. 
Autor tych słów -  J. Gołąb upatrywał w nich zalążka konfliktów i starć między 
nimi. Był zwolennikiem jednego centralnego związku, dodajmy, skupiającego 
jedną grupę zawodową i jako przykład podawał zarejestrowany w Krakowie 
Związek Zawodowy Lekarzy RP.

Tymczasem ZZPSZ coraz większe zyskiwał poparcie u władz. Na propozy
cję zorganizowania w dniu 30 września 1945 r. odrębnego zjazdu ogólnopol
skiego lekarzy Centralna Komisja Związków Zawodowych w Warszawie nie 
wydała zgody78. Jeszcze wówczas ów incydent „Przegląd Lekarski” potraktował 
jako „przykre nieporozumienie, które — jak  sądzono -  miało wkrótce się wyja
śnić79. Wyjaśnienia nie było, ale zjazd odbył się w pierwszych dniach listopada 
1945 r.

Z kolei w 1947 r., w sprawozdaniu o sytuacji gospodarczej lekarzy na tere
nie Izby Lekarskiej Krakowskiej w 1946 r., czytamy o trudnych warunkach 
materialnych tamtejszych medyków. Problem stanowiły nie tylko niskie zarob
ki, spowodowane ogólnym kryzysem gospodarczym i zubożeniem społecze
ństwa, ale też braki lokalowe i materialne. Dla porównania, przed wojną miarą 
zamożności lekarza było posiadanie samochodu. W obecnej dobie samochód 
posiadało w Krakowie zaledwie dwóch przedstawicieli stanu lekarskiego. 
Przedstawianie w niekorzystnym świetle ówczesnego stanu rzeczy, w jakim  zna
leźli się po wojnie lekarze, było naturalne. Jednak dwa ostatnie zdania powy
ższego sprawozdania stanowić już mogły wynik wpływu działania propagandy 
socjalistycznej. Czytamy w nich : „[lekarze] zaprawieni samym wykonywaniem 
swego zawodu do służby społecznej, dźwigają oni bez szemrania, w milczeniu 
na swych barkach ciężar kryzysu gospodarczego” . W dalszych rozważaniach 
autor próbował jeszcze raz zwrócić uwagę czytelnika na szczególnie istotną dla 
lekarzy sprawę, a mianowicie -  ich opodatkowanie. Pisał więc: „Nie należy tego 
ciężaru przez nadmierne opodatkowanie uczynić ciężarem nie do zniesienia”80.

Spraw spornych i wzbudzających kontrowersje w okresie przejściowym było 
zatem sporo. W niedługim czasie tego typu problemy, aczkolwiek nie znikną, 
jednak w prasie przestaną być sygnalizowane. Należy też podkreślić, że pismo 
to jako jedno z nielicznych organów samorządowych przetrwało próbę czasu, 
stając się w 1951 r. organem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.



„MEDYCYNA SPOŁECZNA I KLINICZNA”

W lipcu 1945 r. ukazało się w Lublinie kolejne czasopismo -  organ Izby Le
karskiej Lubelskiej -  zatytułowane „Medycyna Społeczna i Kliniczna” pod 
red. Jana Skibińskiego. Dzieje wydania pierwszego, zaplanowanego na styczeń 
1945 r. numeru, okazały się dość zawiłe w praktyce. Przygotowany do druku 
periodyk nie ukazał się w pierwotnym terminie z różnych przyczyn: m.in. nie
właściwej drukarki w wydawnictwie, braku papieru czy też ograniczonych sub
wencji z ówczesnego Departamentu Zdrowia, a wreszcie zagubienia pierwotne
go tekstu, który miał być dostarczony do kolejnej łódzkiej i, jak zapewniano, 
niezawodnej drukami. Po żmudnych i, jak się wydawało, bezowocnych poszu
kiwaniach redakcja przystąpiła do ponownego odtworzenia tekstu. Wówczas to 
skład odnaleziono w Warszawie a następnie dostarczono ponownie do Lublina. 
W lipcu pismo wydano. Niestety, dalsze jego losy nie układały się pomyślnie. 
Kolejny numer ukazał się dopiero w grudniu 1945 r., a trzeci w kwietniu następ
nego roku. Przyczyną tych „zastojów” był właśnie brak finansowego wsparcia 
czy, jak fachowo określano to w czasopiśmie, „odpowiedniego funduszu zapa
sowego, trudności zaopatrzenia się na czas w papier, niemożność przeprowa
dzenia z góry kalkulacji wobec wzrostu cen oraz częste zmiany personalne 
w szczupłym zespole redakcji i administracji”81. Dotychczasowe środki pocho
dzące z ówczesnego resortu zdrowia zostały poważnie ograniczone. Redakcja, 
pragnąc uchronić się od konieczności natychmiastowego zaprzestania swej dzia
łalności, za namową opinii środowiska lekarskiego stała się także reprezentan
tem Wydziału Lekarskiego Uniwersytętu im. M. Curie-Skłodowskiej, Lubel
skiego Towarzystwa Lekarskiego, Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia w Lublinie
i Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Krok ten nie zapewnił jej stałego docho
du. Prośby o uregulowanie składek członkowskich izby lekarskiej mających 
zasilić w przyszłości wydawnictwo pozostawały bez większego odzewu, co sta
nowiło zapowiedź krótkiej egzystencji periodyku na rynku wydawniczym.

Pismo pomimo trzech numerów wydanych na przełomie lat 1945/1946, miało 
podstawy zaistnieć na dłuższy okres. W pierwotnych zamysłach redaktora dra 
Jana Skibińskiego, jak i dość licznego komitetu organizacyjnego miało ukazywać 
się co miesiąc. W skład pierwszego komitetu wchodzili: C. Chromiński, J. Dob
rzyński, J. Freytag, M. Garbaczewski, mec. St. Grymiński, prof. H. Hirszfeld, 
W. Klepacki, A. Kłosek, inż. St. Korczyński, mgr W. Łobarzewski, J. Mod
rzewski, prof. S. Szylling Siengalewicz, B. Sitkowski, prof. A. Szacki oraz prof. 
J. Węgierko. Pismo obejmowało działy: kliniczno-naukowy, higieny społecznej, 
spraw zawodowych, prawny, informacyjny, statystyczno-rejestracyjny oraz ko
respondencji potocznie nazywany Rozmównicą lekarską.

Tematyka zagadnień dotyczyła: istoty higieny społecznej (E. Grzegorzew
ski), administracji szpitali, chorób zakaźnych, preferowanych wówczas środków



bakteriobójczych, zagadnienia niepłodności i sztucznego zapłodnienia, a także 
sposobów leczenia niewydolności sercowo-naczyniowej (J. Dobrzyński). 
W drugim numerze, w dziale artykułów naukowo-klinicznych poruszano kwe
stie: terapii cukrzycy, zamieszczano też prace kazuistyczne odnośnie ospy 
wietrznej u dzieci i niemowląt oraz prace poglądowe: na temat zwalczania jagli
cy. Trzeci numer okazał się bardzo zawężony pod względem merytorycznym. 
Zamieszczono jedynie kilka doniesień naukowych: w sprawie ropnego zapale
nia opon mózgowo rdzeniowych u dzieci (W. Klepacki), zgorzeli skóry i tkanki 
podskórnej rozwijającej się z rany (J. Peter), wrodzonego braku kończyn itp.

W dziale informacyjnym miejsce swe znalazły m.in. sprawozdania z posie
dzeń Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zamieszczono również odezwy 
Izby Lekarskiej, recenzje książek. Odrębny dział poświęcono zmarłym podczas 
okupacji członków Izby Lekarskiej Lubelskiej. Pismo nie było wolne od ogło
szeń o wakujących posadach. Wzorem poprzednich czasopism również i „Me
dycyna...” zamieszczała listę ofiarodawców na tzw. Fundusz Prasowy. Kwoty
o łącznej wartości 3000 zł pochodziły zarówno od czytelników, jak i instytucji 
założycielskich. Jak można było się spodziewać, nie mogły one zagwarantować 
dłuższej egzystencji czasopismu.

„ŚLĄSKA GAZETA LEKARSKA”

Kolejnym czasopismem wydanym jeszcze w 1945 r. była „Śląska Gazeta 
Lekarska” -  organ Izby Lekarskiej Śląsko-Dąbrowskiej i Wojewódzkiego 
Wydziału Zdrowia oraz Związku Zawodowego Lekarzy Okręgu Śląsko- 
Dąbrowskiego i Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Śląsko-Dąbrowskie
go82, wydawany początkowo w Cieszynie a następnie w Katowicach. Pierwszy 
numer tego miesięcznika ukazał się w grudniu 1945 r. Funkcję redaktora naczel
nego a także wydawcy pełnił wówczas Albin Garbień, prymariusz oddziału 
ginekologiczno-położniczego Szpitala Państwowego w Cieszynie. Współpra
cownikami jego byli: W. Bincer, E. Hanke, J. Krzyżanowski, Ł. Kulczycki, 
A. Nasiłowski, K. Opoczyński, prof. Z. Steusing, dyr. Fr. Popiołek, R. Słupik 
oraz P. Hulka-Laskowski, pełniący rolę literackiego referenta. Pismo podobnie 
jak jego poprzednicy wydawano dzięki ofiarności licznych darczyńców. Wśród 
sporej rzeszy ofiarodawców należy wymienić m.in. Centralny Zarząd Przemysłu 
Hutniczego, wydawnictwo „Czytelnik”, następnie Wojewódzki Wydział 
Zdrowia w Katowicach, biuro rozliczeń Związku Zawodowego Lekarzy83, 
Komitet do Walki z Gruźlicą w Katowicach, Izbę Lekarską Śląsko-Dąbrowską 
oraz prenumeratorów.

Pod względem merytorycznym czasopismo podzielono na dwa podstawowe 
działy: urzędowy, obejmujący doniesienia władz naczelnych resortu zdrowia



oraz naukowy, zamieszczający prace oryginalne. Równie ważną część stanowił 
dodatkowo: przegląd polskich czasopism lekarskich a następnie obszernie roz
budowany dział streszczeń piśmiennictwa zagranicznego, w którym wyróżnio
no m.in. streszczenia artykułów z zakresu medycyny pracy, chirurgii, ginekolo
gii i położnictwa, chorób wewnętrznych i endokrynologii. Pozostałe elementy 
składowe pisma stanowiły rubryki: świata lekarskiego polskiego oraz notatki 
terapeutyczne.

Tematyka działu naukowego była różnorodna. Dotyczyła zazwyczaj zagad
nień związanych z medycyną społeczną i medycyną pracy84. Kolejne tematy 
nawiązywały do problematyki chirurgicznej85: leczenia ran postrzałowych, czy 
uszkodzeń minowych86 a także terapii chorób zakaźnych87 oraz chorób kobie
cych88. Omawiano też schorzenia dziecięce89, choroby wewnętrzne90, pisano na 
temat organizacji służby zdrowia i unowocześniania sprzętu91. Podobnie jak 
w poprzednich pismach, artykuły naukowe miały charakter nie tylko kazu- 
istyczny, ale także polemiczny i sprawozdawczy.

Sprawy społeczne, z kolei, poruszane były w komunikatach Izby Lekarskiej. 
Tam też zamieszczono m.in. memoriał prezesa Izby (dra Kazimierza Golonki) 
w sprawie wykupu kart rejestracyjnych, w którym domagano się zmiany powy
ższego rozporządzenia92. Ciekawych informacji na temat ubezpieczeń oraz dzia
łalności organizacyjnej Związku Zawodowego Lekarzy Województwa 
Śląsko-Dąbrowskiego dostarcza też sprawozdanie z 1946 r.93, z którego dowia
dujemy się m.in., że liczba ubezpieczonych Ślązaków sięgać miała w drugim 
roku po zakończeniu wojny aż 90%, podczas gdy w pozostałej części kraju 
dochodziła zaledwie do 20%. Równie interesujące wydają się sprawozdania 
z prac Komitetu Przygotowawczego pracującego nad utworzeniem Akademii 
Społeczno-Lekarskiej na Śląsku94 i przeniesieniem Polskiego Wydziału 
Lekarskiego im. Paderewskiego z Edynburga do Polski, a wreszcie tematyka już 
znana, dotycząca reform studiów lekarskich95. Całości dopełniała rubryka zaty
tułowana Głosy prasy śląskiej czy Głosy prasy polskiej, w której zawarto opinie 
na temat działalności świata lekarskiego. Jednak przedruki te były tendencyjne 
i, jak można przypuszczać, „politycznie poprawne”. Wśród cytowanych pism 
znalazły się zatem: „Trybuna Robotnicza”, „Gazeta Robotnicza” oraz „Dziennik 
Zachodni” . Dodać należy, że pomimo względnej jeszcze w omawianym okresie 
„wolności słowa” „Śląska Gazeta Lekarska” nie rejestrowała niepokojących 
zachowań czy odmiennych poglądów przedstawicieli stanu lekarskiego.

„SŁOWO LEKARSKIE”

Ostatnim pismem wydanym w grudniu 1945 r. na terenie Łodzi był miesięcz
nik „Słowo Lekarskie”. Periodyk ten był poświęcony sprawom zawodowym



i organizacji służby zdrowia w Polsce, a był wydawany przez Sekcję Lekarzy
-  ZZPSZ. Funkcję redaktora naczelnego powierzono dr Ludwikowi Dziusowi
-  z-cy sekretarza Izby Lekarskiej w Łodzi. W słowie wstępnym redakcja wyra
żała swą aprobatę odnośnie zmian, jakie miały miejsce w resorcie zdrowia. Była 
zwolennikiem utworzenia związków zawodowych pracowników służby zdrowia 
ale też mówiła, co należy podkreślić, nie o Polsce Ludowej, którą „razem nale
ży odbudować”, lecz o Polsce demokratycznej, w której istotne jest zdrowie nie 
mas, określenie pojawiające się po przejęciu władzy przez komunistów, lecz 
„każdej jednostki wchodzącej w skład Państwa”96. Ważny wydaje się być stosu
nek redakcji do przeszłości a zwłaszcza okresu przedwrześniowego. W „Słowie 
Lekarskim” tematyce tej poświęcono zaledwie kilka zdań. Deklarowano chęć 
odrzucenia przeszłości i życia „wizją Polski silnej, niezależnej w rodzinie demo
kratycznych narodów [...]”97. Równie ciekawych jeszcze nieokrojonych przez 
cenzurę przemyśleń dostarczał artykuł L. Dziusa na temat właśnie niespotyka
nego przed wojną tworu organizacyjnego, jakim był utworzony już w 1945 r. 
wspomniany już parokrotnie ZZPSZ. Autor pisał m.in.: „[...] trzeba również 
mieć zrozumienie dla niechęci istniejącej u ogółu lekarzy w odniesieniu do 
zespolenia się z ogółem pracowników służby zdrowia. Niechęć ta wynika 
z rzeczywistych odrębności koła lekarzy, którzy nie z powodu wyższych studi
ów, ale odmiennymi zainteresowaniami odcinają się, np. od farmaceutów, leka
rzy dentystów, a tym bardziej od innych grup zawodowych służby zdrowia”98.

Innym przykładem zachowania niezależności periodyku wobec władzy była 
sprawa wykupu kart rejestracyjnych przez lekarzy na podstawie Dekretu z dn. 
21 grudnia 1945 r."  Jawną niechęć a nawet oburzenie wobec powyższej dyrek
tywy wyraziła sekcja lekarzy łódzkich kierując memoriał do Krajowej Rady 
Narodowej (KRN) z prośbą o zniesienie obowiązku wykupu kart, co jedno
znaczne było z opodatkowaniem zawodu lekarzy100. Zadziwiająco osobliwa była 
odpowiedź Ministerstwa Skarbu. Pisano w niej m.in.: „[...] karty rejestracyjne 
przewidziane w wyżej wymienionych przepisach różnią się zasadniczo co do 
swego charakteru od świadectw przemysłowych, które były przewidziane 
w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysło
wym. Świadectwa przemysłowe były jedną z form poboru podatku. Karty reje
stracyjne w rozumieniu przepisów dekretu z 21 grudnia 1945 r. o podatku obro
towym stanowią natomiast spełnienie obowiązku zameldowania i obowiązku 
podatkowym. Pobierane za nie należności mają [jedynie] charakter opłat admi
nistracyjnych” 101.

Polityka rządu coraz bardziej wkraczała w strefę organizacji służby zdrowia. 
„Kłopotów”, jak widać, nastręczali coraz bardziej lekarze, oporni na podporząd
kowanie się nowej władzy. „Słowo Lekarskie” dotychczas samodzielne i wyra
żające opinie własnej grupy zawodowej, niestroniące również od problemów 
innych grup, uległo naporom systemu. W 1947 r. periodyk zmienił nazwę na



„Głos Służby Zdrowia”, motywując swą decyzję „przeobrażeniami społeczny
mi w zawodzie”102. Zmiany nie dotyczyły jedynie tytułu, choć zachowany został 
ten sam zespół redakcyjny, ale pismo utraciło swój dawny charakter, stając się 
już nie periodykiem zawodowym a przede wszystkim czasopismem porusza
jącym sprawy społeczne. W niedługim czasie, bo jeszcze w tym samym roku, 
bez podawania oficjalnej przyczyny, pismo bezpowrotnie zawiesiło działalność.

„POLSKI TYGODNIK LEKARSKI”

W początkach (7 stycznia) 1946 r. zaczęto wydawać w Warszawie pierwszy 
ogólnopolski i zarazem ogólnolekarski tygodnik „Polski Tygodnik Lekarski”. 
Jak już wspominano, pojawienie się tego pisma było wcześniej ustalone 
w planach resortowych a jego wydawcą okazał się specjalnie do tego powołany 
Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy (LINW). Pierwszym redaktorem 
naczelnym został znany i szanowany lekarz, anatomopatolog prof. Ludwik 
Paszkiewicz (1878-1967)103. W skład głównego komitetu redakcyjnego wcho
dziły nie mniej ważne osobistości świata lekarskiego, jak m.in.: prof. T. But
kiewicz, prof. J.W. Grott, prof. K. Jonscher, prof. M. Kacprzak, prof. T. Kiela- 
nowski, prof. W. Mozołowski, prof. W. Orłowski, doc. E. Reicher, prof. W. Szenajch, 
prof. F. Walter.

Pismo pod względem treści składało się z następujących działów: prac ory
ginalnych, streszczeń artykułów zazwyczaj z obcych prac naukowych104, prze
glądu zawartości polskich czasopism, ocen nowych książek, sprawozdań, listów 
do redakcji oraz kroniki. Z czasem wyodrębniono też dział medycyny społecz
nej oraz tzw. miscellanea czy znacznie później dział zatytułowany Z życia nauki 
lekarskiej, zamieszczający krótkie doniesienia ze zjazdów, podróży służbowych 
do krajów kapitalistycznych ale też i Związku Radzieckiego.

Już od samego początku pismo zdecydowanie różniło się od wcześniej 
wymienionych periodyków, aczkolwiek o profilu ogólnolekarskim prezentowa
ło w dużym stopniu prace z różnych dziedzin medycyny, a przy tym prace 
naukowe opatrzone przypisami i bibliografią. Sprawy zawodowe były porusza
ne w sposób marginalny, co też nie uszło uwadze niektórych oceniających je 
w późniejszym okresie czytelników. Nie sposób omówić ani nawet wymienić 
wszystkich tematów artykułów. W pierwszych latach dominowały zagadnienia 
chorób zakaźnych, jak: gruźlica, rzeżączka czy chorób skóry, stosowania peni
cyliny w różnych schorzeniach itp. Omawiano też ciekawe, zdaniem autorów, 
przypadki kliniczne. Po roku istnienia wartość czasopisma ocenił 
prof. Ziembicki pisząc m.in.: „pismo to redagowane znakomicie odpowiada naj
wybredniejszym potrzebom. Prace oryginalne bywają pierwszorzędne, dział 
referatowy osiągnął cele, nigdy dotychczas w czasopiśmiennictwie polskim nie
doścignione. Korekta nienaganna —  objaw równie rzadko w piśmiennictwie



w tym stopniu spotykany. Na koniec język bardzo staranny. Widać dbałość
o jego poprawność. Widać, że ktoś nad tym czuwa i to uporczywie i wiele trudu 
sobie zadaje. »Polski Tygodnik Lekarski« doręczany każdemu lekarzowi 
w kraju, jest zarazem świetnym instrumentem propagandy lekarskiej wszelkie
go rodzaju”105.

Pismo od samego początku zyskało sporą rzeszę czytelników. Wydawane 
w niemałym, bo liczącym 8 tys. egzemplarzy nakładzie, liczyło w 1946 r. w su
mie 1608 stron, co stanowiło objętość dość pokaźną w porównaniu z poczyt
nymi przedwojennymi periodykami o podobnym charakterze, jak „Polska 
Gazeta Lekarska” czy choćby „Medycyna Warszawska”. Ogłoszono drukiem 
274 prace zaś 156 oczekiwało na druk. Objętość czasopisma, zdaniem 
S. Konopki, była jednak uzależniona od nakładów finansowych, co utrudniało 
wydawanie wszystkich prac przyjętych i zaakceptowanych przez redakcję106.

W pierwszych latach działalności sprawy organizacyjno -  społeczne czy 
zawodowe, jak już wspomniano, schodziły na plan dalszy. Dopiero w 1949 r. 
a właściwie na przełomie lat 1948/1949 zaczęły zachodzić zmiany w tej kwestii. 
Podstawę ku temu dać miała ustawa z 28 X 1948 r. sankcjonująca model socja
listycznej służby zdrowia. Jej uchwalenie, co nie było bez znaczenia, zbiegło się 
w czasie zarówno z początkiem Planu 6-letniego, jak też z Kongresem Zjedno
czeniowym PZPR. Przyszły program umieszczony w skróconej wersji zamiesz
czony został w rubryce sprawozdania pod tytułem Odprawa naczelników woje
wódzkich wydziałów zdrowia w Warszawie'01. Pisano nie tylko o przejęciu przez 
państwo całkowitej opieki nad lecznictwem zamkniętym i otwartym ale też
o planowej gospodarce w dziedzinie kadr, szkolnictwie średnim podporządko
wanym wojewódzkim wydziałom zdrowia, o podnoszeniu kwalifikacji pracow
ników fachowych, szkoleniu specjalistów, działalności wydawniczej ale też
0 „demokratyzacji aparatu służby zdrowia”, co oznaczało przeprowadzanie 
tzw. „czystki” wśród pracowników służby zdrowia. Pisano wówczas m.in.: „Ele
menty wrogie ideologii klasy robotniczej nie mogą być dopuszczone do tworze
nia nowego socjalistycznego systemu służby zdrowia”. W tym celu zapowiada
no utworzenie w szpitalach stanowisk wicedyrektorów, ludzi niezwiązanych 
z medycyną, ale jak podkreślano, „pewnych ideowo i wyrobionych społecznie
1 politycznie”108. Dodatkowym aparatem nadzorującym socjalistyczną służbę 
zdrowia miały być też komisje służby zdrowia, powołane przez Radę Państwa 
jesienią 1949 r.109 W innym numerze z tego samego roku pisano o organizo
waniu kursu instruktorek pielęgniarstwa, które miały w przyszłości szkolić przy
szłe adeptki sztuki pielęgniarstwa. Ważną sprawą było ich pochodzenie robotni
czo-chłopskie, „związane klasowo z dzisiejszą rzeczywistością”110. Tego typu 
artykułów czy nawet anonsów w roku 1949 było coraz więcej, podważając tym 
samym dotychczasowy poziom czasopisma. Miary miał dopełnić artykuł bałwo
chwalczy prof. Bolesława Skarżyńskiego zatytułowany Stalin i nauka w związ
ku z 70. rocznicą urodzin generalissimusa, w którym autor przyznawał rację



jego ideologii a tym samym uznawał za słuszne i cenne dla nauki nowatorskie 
dokonania radzieckich naukowców: Miczurina i Łysenki"1. Polityka przyjaźni
i współpracy z nauką radziecką na łamach prasy miała rozwinąć się w pełni 
w kolejnych latach"2.

„W SŁUŻBIE ZDROWIA”

Miesiąc po wydaniu poprzedniego tytułu pojawił się w stolicy kolejny perio
dyk „W Służbie Zdrowia” -  organ Naczelnej Izby Lekarskiej, izb okręgowych
i ZZPSZ. Redaktorem naczelnym został dermatolog jeszcze wówczas dr Jan 
Tadeusz Stępniewski (1905-1987), zaś komitet redakcyjny stanowili wówczas: 
K. Bacia, prof. W. Chodźko, prof. W. Czarnocki, Dąbrowska -Tetmajerowa, 
J. Grott, M. Grzybowski, M. Kacprzak, St. Konopka, F. Litwin, prof. M. Micha
łowicz, J. Misiewiczówna, J. Pągowska, St. Popowski, L. Rostkowski, J. Rutkie
wicz, J. Suchanek, prof. W. Szenajch, prof. Z. Szymanowski oraz S. Zamecki.

Wzorem poprzednich pism podzielono ten periodyk na dwa zasadnicze dzia
ły -  naukowy oraz informacyjny. W kolejnych numerach (od 3) pojawiły się 
dodatkowo rubryki ocen i doniesień z prasy krajowej i zagranicznej a także dział 
kroniki. Dział urzędowy zaś zawierał komunikaty, doniesienia itp. Periodyk sta
nowił pismo urzędowe rozsyłane bezpłatnie wszystkim lekarzom. W rzeczywis
tości sprawa owej bezpłatności nie przedstawiała się tak prosto. Obowiązkowa 
prenumerata narzucona przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) zmuszała inne izby 
do ponoszenia kosztów druku i kolportażu. Fundusze czerpano z obowiązko
wych składek członkowskich poszczególnych agend lekarskich. Również i tego 
pisma nie ominęły trudności wydawnicze. Powód był jak zwykle ten sam, 
zarówno techniczny, a mianowicie trudności z drukiem, jak i finansowy -  w tym 
nieregularne składki członków poszczególnych izb.

W pierwszych numerach periodyku zajmowano się tematem organizacji 
lecznictwa oraz potrzebą kształcenia lekarzy. Okres przejściowy odczuwano 
również i na łamach tego pism a"3. Sprawy sporne dotyczyły np. wspomnianej 
reformy szkolnictwa lekarskiego. Zagadnienie to poruszano wielokrotnie zarów
no w formie naukowo przygotowanych referatów, jak i szerszej dyskusji. Głos 
zabierali m.in.: M. Kacprzak, W. Szenajch, T. Stępniewski, T. Kielanowski, 
J. Szumski, M. Semerau-Siemianowski, B. Dylewski Z. Szymanowski i inni.

Poza tym omawiano problematykę opieki społecznej na wsi, odbudowy szpi
talnictwa, a ściślej mówiąc warszawskiej służby zdrowia (J. Rutkiewicz), walki 
z chorobami społecznymi, wenerycznymi"4 a wreszcie z problemem nagminne
go zjawiska aborcji"5. W kolejnych numerach poruszano tematykę uzdrowisk
i ich miejsca w gospodarce planowej służby zdrowia (z. 4-5 z 1946 r.; nr 5-6 
z 1947 r.), leczenia chorób psychicznych oraz konieczności rozszerzenia opieki



nad dzieckiem (1946; 1947). Natomiast w 1948 r. pojawiło po raz pierwszy 
zagadnienie współzawodnictwa pracy, która to idea miała dominować w nad
chodzącym okresie116.

Odnośnie działu urzędowego -  komunikaty i okólniki w nim zawarte często 
stanowiły powtórzenie informacji drukowanych w lokalnych periodykach okrę
gowych izb lekarskich. A zatem dotyczące kart rejestracyjnych, przymusowych 
przesiedleń lekarzy, zarobków, wolnych posad, kursów uzupełniających dla 
lekarzy itp.

Pomimo wspomnianej protekcji resortu zdrowia i, wydawałoby się, więk
szych możliwości utrzymania się na rynku wydawniczym organ prasowy NIL 
nie utrzymał się dłużej niż jego poprzednicy. W 1949 r. zawieszono jego dzia
łalność, co stanowiło konsekwencję mających niebawem nastąpić przemian 
politycznych w stosunku do organizacji samorządowych świata lekarskiego.

„WIADOMOŚCI LEKARSKIE”

W połowie (lipiec-sierpień) 1948 r. ukazał się w Warszawie kolejny dwu
miesięcznik „Wiadomości Lekarskie”. Jak zaznaczano w podtytule: organ 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rady Naukowo-Lekarskiej ZUS. Komitet 
redakcyjny tworzyli R. Kunicki, J. Zaborowski, P. Filipowicz, S. Zamecki i M. 
Peszczyński. Radę naukową zaś stanowili m.in. doc. K. Czyżewski, L. Dasie- 
wicz, prof. J. Grott, prof. W. Hołobut, J. Jankowiak, prof. T. Kurkiewicz, St. 
Liwszyc, prof. St. Manczarski, prof. W. Market, prof. B. Skarżyński, dr J. Zabo
rowski i prof. J. Zaorski.

Pismo było adresowane od samego początku do lekarzy praktyków. Jego 
charakter i sposób prezentowania w nim treści różnił się nieco od wcześniej
szych periodyków. W pierwszych numerach zawarto działy dotyczące m.in. 
medycyny praktycznej, medycyny społeczno-ubezpieczeniowej, zagadnień 
z tzw. „ubezpieczalni społecznej” oraz streszczeń. Dość obszernie rozbudowano 
dział spraw organizacyjnych, w którym zawarto informacje na temat zjazdów, 
konferencji, nowych wydawnictw, ponadto dział poświęcony pytaniom 
i odpowiedziom nadsyłanym przez czytelników a także problematyce orzecz
nictwa lekarskiego.

Pod względem merytorycznym zamieszczano artykuły o treści informacyj
nej. Tematyka zagadnień dotyczyła: postępowania w przypadku wykrycia cho
rób pasożytniczych zarówno u dorosłych117, jak i u dzieci118, leczenia chorób 
przewlekłych oraz zagadnień fizjoterapeutycznych119. W drugim numerze wpro
wadzono dział o charakterze poradnika rozpoznawczo-leczniczego, przydatnego 
w praktyce lekarza ubezpieczalni społecznej120 oraz dział poświęcony medycy
nie pracy121. Kolejne zmiany w układzie graficznym nastąpiły począwszy od 
3 numeru z 1949 r., kiedy to wprowadzono artykuły o praktycznym znaczeniu



dla lekarza, artykuły opracowywane zazwyczaj przez pracowników kliniki obej
mujące najnowsze zdobycze medycyny praktycznej. Warto również zaznaczyć, 
że dział streszczeń nie ograniczał się jedynie do krótkich doniesień z czasopism 
polskich, ale też korzystał z literatury zagranicznej głównie pochodzącej ze 
Związku Radzieckiego („Kliniczeskaja Medicina”, „Gigiena i Sanitaria”, „So- 
wietskaja Medicina”).

Nowością okazał się wówczas dział obejmujący zarządzenia i okólniki 
władz, ponadto ruch naukowy, lekarski w Polsce, listy do redakcji, wreszcie 
dział statystyczny, dotyczący lecznictwa w Ubezpieczalniach. W rubryce listy 
do redakcji poruszano tematy zawodowe oraz społeczne.

Pismo zyskało sporą rzeszę czytelników. Równie cenny i należycie przez 
nich oceniony okazał się późniejszy dodatek do „Wiadomości Lekarskich”, 
poświęcony zagadnieniu antybiotyków i sulfonamidów, wykłady kliniczne oraz 
zeszyt dotyczący najnowszych badań i zastosowań streptomycyny.

Reasumując, w okresie przejściowym w latach 1945-1949/50 na rynku 
wydawniczym funkcjonowało 9 tytułów czasopism ogólnolekarskich, z czego 
ponad 55% jeszcze w tym samym okresie zawiesiło swą działalność. Były to 
zazwyczaj pisma samorządowe nieuwzględnione w planach wydawniczych 
resortu zdrowia. Ich powstanie i paroletnia bytność na rynku wydawniczym sta
nowiły dowód istnienia, zwłaszcza w pierwszych latach po wojnie, pewnych 
oznak demokratyzacji życia. Na uwagę zasługuje też fakt funkcjonowania w tym 
czasie paru tytułów prasowych o proweniencji przedwrześniowej, „Nowin 
Lekarskich” oraz „Przeglądu Lekarskiego”. Zamieszczone w nich informacje 
prezentowały w miarę rzeczywisty obraz zachodzących przemian dotyczących 
głównie stanu lekarskiego. Decyzja o zawieszeniu ich wydawania, jak można 
przypuszczać, była spowodowana nie tylko trudnościami technicznymi czy 
finansowymi, sterowanymi przez odpowiednie agendy nowej władzy. Także 
odmienne przekonania polityczne niektórych redaktorów czy raczej próby 
zachowania przez nich status quo ante zdawały się mieć wpływ na późniejsze 
dzieje ich periodyków.

Zdecydowanie odmiennie prezentowała się sytuacja w przypadku pism 
uwzględnionych w programach wydawniczych, a tym samym będących organa
mi czy to resortu zdrowia, czy podległych mu związków zawodowych. Po 
1948 r. ich działalność była nadal kontynuowana, a dotychczasowe przejawy 
tzw. „wolności słowa” zwłaszcza w działach informacyjnych i sprawozdaw
czych poważnie ograniczone.

Odnośnie spraw naukowych poruszanych na łamach pism należy podkreślić, 
że okres przejściowy stanowił też i dla nich pewien etap względnej równowagi. 
Jednym z jego symptomów były bowiem rubryki poświęcone światowemu 
piśmiennictwu naukowemu. Jednak w miarę rozwoju sytuacji politycznej i umac
niania się władzy ludowej, coraz częściej zamieszczano doniesienia z radziec
kich pism medycznych, wypierając tym samym streszczenia zachodnie. Był to,



jak można przypuszczać, przejaw manipulacji ze strony nowej władzy. Sama zaś 
ideologia systemu komunistycznego i jego „nauka” wytrwale lansowana przez 
ówczesne władze państwowe w omawianym okresie znalazły znikome wręcz 
poparcie publikacjach polskich autorów. Pierwsze jego przejawy można było 
zaobserwować dopiero na przełomie lat 1948/1949 w pismach uwzględnionych 
w programach wydawniczych.
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38 W Polsce od 1945 r. istniał w Warszawie przy ul. Mysiej 2 Główny Urząd Kontroli 

Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) odpowiedzialny za cenzurę.
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69 Listę darczyńców zamieszczano w każdym numerze pisma.
70 „Przegląd Lekarski” 1862 -  założycielami byli Józef Dietl i Józef Mayer, pierwot
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71 „Przegląd Lekarski” 1945, nr 1, s. 2.
72 „Przegląd Lekarski” 1946, nr 12-13, s. 327.
73 Tamże, s. 328.
74 J.H.: Dochody lekarzy w świetle rzeczywistości. „Przegląd Lekarski” 1945, nr 1, 
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„Przegląd Lekarski” 1945, nr 8, s. 191.
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zdrowotnie warunków pracy. „Śląska Gazeta Lekarska” 1946, s.320-324. F. S e k u 
r a c k i :  Epidemia zatruć dwusiarczkiem węgla i siarkowodorem oraz duża wypadkowo
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s. 145-151; nr 4, s.206-211. W. B in c e r: Malaria wśród wojska iuchodźctwa polskie
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Lekarska” 1946, nr 5, s. 272-277. W. B i n c e r: Czerwonka pełzakowcowi wśród wojska
1 uchodźctwa polskiego jako czynnik epidemiologiczny repatriacji. „Śląska Gazeta 
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Recenzent: doc dr hab. Bożena Urbanek

Magdalena Paciorek

MEDICAL PRESS IN POLAND IN THE YEARS 1945-1949

In the article was presented a development o f  Polish medical press in the years 
1945-1949. A special attention is drawn by time turning point, which was set up by the 
Author. A year 1945 is not only the time of the end of World War II and the beginning 
of consecutive stage of the history, but also is the moment of establishing new scientific 
institutions, among others -  Scientific and Publishing Department at Ministry o f Health, 
which was to protect the remaining scientific output and develop it. A final time turning 
point -  a year 1949 -  is not only a period of slow elimination o f relative democratic pri
vileges, but also is the time o f decadent publishing activity o f several medical periodi
cals that were independent of health department. Finally, it is also the beginning o f edi
tion ‘Służba Zdrowia’ [‘Health Service’] -  a popular medical weekly magazine, the limb 
o f ZZPSZ, a journal, which was completely subordinated to dictatorship o f contempo
rary political system.

In the paper was included an analysis o f 9 titles o f popular medical periodicals that 
were issued in the above-mentioned period. A choice o f them was intended, because in 
this kind o f magazines the Author could find the answers for the following questions -  to 
what extent in the columns of medical journals one could observe the liberty o f authors’ 
opinions and what views concerned the freedom, what one can say about the develop
ment of scientific section and the subject matter o f discussed issues, how the problems 
were presented and what said about contacts and cooperation o f Polish doctors with fore
ign countries.



Therefore, in the article were discussed first projects and publishing programs pre
pared by Scientific and Publishing Department. There was also presented chronologi
cally an origin, development and -  often -  decline o f succeeding popular medical perio
dicals’ titles. A special attention was paid to the social issues o f  medical circles that can 
turn out to be extremely interesting for the present-day reader and to the scientific sec
tion, in which one could find a review o f medical bibliography that in those days made 
it possible to publish the summaries o f Western scientific bibliography.



C
Z

A
SO

PI
SM

A
 O

G
Ó

L
N

O
L

E
K

A
R

SK
IE

 W
Y

D
A

W
A

N
E 

W
 L

A
TA

C
H

 1
94

5-
19

49

L
.P

.
T

yt
uł

cz
as

op
is

m
a

R
ok

w
yd

an
ia

R
ok

za
w

ie
sz

en
ia

dz
ia

ła
ln

oś
ci

C
zę

st
ot

liw
oś

ć 
po

j. 
nu

m
er

u
R

ed
.

na
cz

el
ny

O
rg

an
M

ie
js

ce
w

yd
an

ia

1
N

ow
in

y 
L

ek
ar

sk
ie

V
I1

94
5-

19
50

D
w

ut
yg

od
ni

k
K

ar
ol

Jo
ns

ch
er

W
oj

ew
ód

zk
ie

go
 U

rz
ęd

u 
Zd

ro
wi

a,
 

Iz
by

 L
ek

ar
sk

iej
 P

oz
na

ńs
ki

ej
 i 

Zw
ią

zk
u 

Za
w

od
ow

eg
o 

Le
ka

rz
y 

Pa
ńs

tw
a 

Po
lsk

ie
go

 
a 

ta
kż

e 
Zw

ią
zk

u 
Za

w
od

ow
eg

o 
Pr

ac
ow

ni
kó

w
 S

łu
żb

y 
Zd

ro
wi

a 
or

az
 I

zb
y 

Ap
te

ka
rs

ki
ej

 w
 P

oz
na

ni
u

Po
zn

ań

2
P

rz
eg

lą
d 

L
ek

ar
sk

i
VI

I 
19

45
c.d

.
D

w
ut

yg
od

ni
k

Ja
n

H
oz

er

K
ra

ko
w

sk
ieg

o 
To

w.
 L

ek
., 

Iz
by

 L
ek

ar
sk

iej
, 

Zw
ią

zk
u 

Za
w

od
ow

eg
o 

Le
ka

rz
y 

RP
 o

ra
z 

W
oj

ew
ód

zk
ie

go
 U

rz
ęd

u 
Zd

ro
wi

a
K

ra
kó

w

3
M

ed
yc

yn
a 

Sp
oł

ec
zn

a 
i K

lin
ic

zn
a

VI
I 

19
45

IV
 1

94
6

M
ie

się
cz

ni
k

Ja
n

Sk
ib

iń
sk

i

Iz
by

 L
ek

ar
sk

iej
 L

ub
el

sk
iej

, W
yd

zia
łu

 
Le

ka
rs

ki
eg

o 
Un

iw
er

sy
te

tu
 M

. C
ur

ie-
 

Sk
ło

do
w

sk
ie

j, 
Lu

be
lsk

ie
go

 T
ow

. L
ek

. 
W

oj
ew

ód
zk

ie
go

 U
rz

ęd
u 

Zd
ro

wi
a 

w
 L

ub
lin

ie 
i Z

w
ią

zk
u 

Le
ka

rz
y

Lu
bl

in

4
D

zi
en

ni
k 

Z
dr

ow
ia

VI
II

19
45

c.d
.

M
ie

się
cz

ni
k

St
an

isł
aw

K
on

op
ka

M
in

ist
er

stw
a 

Zd
ro

wi
a

W
ar

sz
aw

a

OO U)Prasa lekarska w Polsce w latach 1945-1949



5
Śl

ąs
ka

 G
az

et
a 

L
ek

ar
sk

a
X

-X
II

19
45

19
50

M
ie

się
cz

ni
k

Al
bi

n
G

ar
bi

eń

Iz
by

 L
ek

ar
sk

iej
 Ś

lą
sk

o-
D

ąb
ro

w
sk

ie
j 

i W
oj

ew
ód

zk
ie

go
 W

yd
zia

łu
 Z

dr
ow

ia
 

i 
Zw

ią
zk

u 
Za

w
od

ow
eg

o 
Le

ka
rz

y 
O

kr
ęg

u 
Śl

ąs
ko

-D
ąb

ro
w

sk
ie

go
 

i P
ol

sk
ie

go
 C

ze
rw

on
eg

o 
K

rz
yż

a 
O

kr
ęg

u 
Śl

ąs
ko

-D
ąb

ro
w

sk
ie

go

C
ie

sz
yn

6
Sł

ow
o 

L
ek

ar
sk

ie
XI

I 
19

45
19

47
M

ie
się

cz
ni

k
Lu

dw
ik

D
zi

us
Se

kc
ji 

Le
ka

rz
y 

Zw
ią

zk
u 

Za
w

od
ow

eg
o 

Pr
ac

ow
ni

kó
w

 S
łu

żb
y 

Zd
ro

wi
a

Łó
dź

7
P

ol
sk

i 
Ty

go
dn

ik
 

L
ek

ar
sk

i
I 

19
46

c.d
.

Ty
go

dn
ik

Lu
dw

ik
Pa

sz
ki

ew
ic

z
M

in
ist

er
st

wo
 Z

dr
ow

ia
W

ar
sz

aw
a

8
W

 S
łu

żb
ie

 Z
dr

ow
ia

II 
19

46
19

48
M

ie
się

cz
ni

k
Ta

de
us

z 
J. 

St
ęp

ni
ew

sk
i

N
ac

ze
ln

ej
 I

zb
y 

Le
ka

rs
ki

ej
,

Iz
b 

ok
rę

go
w

yc
h 

i Z
w

ią
zk

u 
Za

w
od

ow
eg

o 
Pr

ac
ow

ni
kó

w
 S

łu
żb

y 
Zd

ro
wi

a
W

ar
sz

aw
a

9
W

ia
do

m
oś

ci
L

ek
ar

sk
ie

VI
I-V

II
I

19
48

c.d
.

D
w

um
ie

się
cz

ni
k

Ry
sz

ar
d

K
un

ick
i

Z
U

S,
 R

ad
y 

Na
uk

ow
o-

Le
ka

rs
ki

ej
W

ar
sz

aw
a


