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JE R Z Y  SU PADY

Wybitny uczony krakowski przez pryzmat Kroniki 
Jubileuszu 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera

The Prominent Polish Scholar Perceived in the Light of
The Chronicle o f  90th Anniversary o f  Professor Henryk Gaertner

W  dniu 23 maja 2012 r. w  sali im. Stanisława W yspiań
skiego Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, 
zwanego obecnie Domem Lekarza, odbyła się uroczy
stość jubileuszu 90-lecia urodzin profesora Henryka A n
drzeja Gaertnera. W  roku bieżącym (2013) Towarzystwo 
Lekarskie Krakowskie opublikowało pod redakcją prof. 
Igora Gościńskiego, dr. Adam a W iernikowskiego oraz 
mgr Beaty Jochym ek-Krause Kronikę Jubileuszu 90-le- 
cia Profesora Henryka Gaertnera, książkę o charakterze 
broszury obejmującą 102 strony tekstu, fotografie z ju 
bileuszu, kopie odznaczeń i dyplomów, listy gratulacyj
ne, a także program y uroczystości jubileuszowych z lat 
minionych (2002, 2007, 2008).

Publikacja zaopatrzona została w  sztywną okładkę 
w  kolorze beżowym  o zielonkawym odcieniu. Na stro
nie tytułowej, oprócz umieszczonej nazwy Towarzystwa 
Lekarskiego Krakowskiego firmującego edycję książki, 
znalazł się wizerunek Medalu im. Henryka Gaertnera 
Stowarzyszenia Absolwentów W ydziałów Medycznych 
U J oraz zapis miejsca i roku wydania Kroniki. Rewers 
okładki, informujący krótko o zawartości publikacji oraz 
tytułach i treści drukowanych w  W ydawnictwie WAM 
książek Jubilata, wzbogacono prostokątną reprodukcją 
fresku namalowanego przez S. Wyspiańskiego we wspo
m nianym krakowskim  Domu Lekarza.

Prologiem w  tej niezwykłej publikacji jest skierowany 
do Jubilata List gratulacyjny Rektora UJ prof. dr. Wojciecha 
Nowaka, którego autor scharakteryzował sylwetkę i dzia
łalność prof. Gaertnera, wykazując zadziwiającą analogię 
faktów z życia Jubilata z losami wybitnego niemieckiego 
pisarza, teologa, filozofa, muzykologa i lekarza dr. Alberta 
Schweitzera. Prof. Gaertner od dawna identyfikował się 
z cechami schweitzerowskiej tożsamości oraz hołdował 
przekonaniom i zainteresowaniom swojego moralnego

i intelektualnego idola. Sens życia Jubilata streścić można 
sentencją Jego Mistrza: „To, co możesz uczynić, jest tylko 
maleńką kroplą w  ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, 
co nadaje znaczenie Twemu życiu” (prof. Gaertner jest za
łożycielem Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, 
Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w  Poznaniu oraz 
Akadem ii M edycyny im. Alberta Schweitzera w  Warsza
wie). Rektor Wojciech Nowak, stawiając sobie retoryczne 
pytanie, kim jest Jubilat, opisał trzy płaszczyzny działal
ności i osiągnięć prof. Gaertnera: lekarską, jako internisty 
i hematologa, pisarską w  zakresie medycyny i literatury 
oraz muzyczną i muzykologiczną. Wielopłaszczyznowość 
zainteresowań, ogromna erudycja, w  tym znajomość ję
zyków obcych oraz talent pedagogiczno-dydaktyczny, 
lokują Jubilata w  gronie wybitnych polskich lekarzy hu
manistów i społeczników. Źródłem  powyższych walorów 
oprócz nieprzeciętnej inteligencji jest bliski naszej kul
turze i cywilizacji niewzruszony kanon wartości etycz
nych, któremu prof. H. Gaertner jest wierny w  swoim 
długim życiu. Toteż podczas uroczystości jubileuszowych 
w  maju 2012 r. mógł ze spokojem powiedzieć: „Chciałem 
być dobrym lekarzem i porządnym człowiekiem i mam 
nadzieję, że mi się to udało”.

Zdjęcie prof. Gaertnera zamieszczone w  książce po li
ście gratulacyjnym prof. W  Nowaka emanuje pogodnym 
uśmiechem i intelektualną fizjonomią twarzy, siłą charakte
ru i zdrowiem, które jest niezbędne, aby w  wieku 90 lat być 
nadal aktywnym pod względem fizycznym i umysłowym.

Zasadnicza treść K roniki podzielona została na trzy 
części: Jubilat, Jubileusz  i Aneks. Część pierwszą, jak 
sama nazwa wskazuje, poświęcono rodowodowi, śro
dow isku rodzinnem u, pracy zawodowej i naukowej, 
działalności dydaktycznej oraz w yróżnieniom  i nagro
dom  prof. Gaertnera.
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Rodow ód znanych m ęskich przodków  Gaertnera 
sięga wieku X V III i wiąże się z Tarnowem, z którego 
również pochodził pradziadek (Jan) i dziadek (Edmund 
Klemens) Jubilata. Edm und Klemens był prawnikiem 
i przeniósł się do Krakowa, gdzie pełnił znaczące funkcje 
administracyjne. Jego dwaj synowie zostali także praw
nikami, trzeci syn lekarzem, a czwarty H enryk Karol, 
ojciec Jubilata, ukończył polonistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Henryk Karol Gaertner ożenił się w  1915 r. 
z rodowitą góralką Anną Natalią Bachledą Curuś, w  nie
odległej przyszłości (1920) uzdolnioną absolwentką W y
działu Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. O j
ciec Jubilata pracował jako nauczyciel w  renomowanych 
gimnazjach krakowskich, później zajął się działalnością 
naukową, zostając profesorem nadzwyczajnym Uniwer
sytetu Lubelskiego, docentem Uniwersytetu Jagielloń
skiego i wreszcie profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. Anna Natalia Gaertnerowa 
urodziła dwóch synów: w  Lublinie Henryka A ndrze
ja -  aktualnego Jubilata oraz we Lwowie W łodzim ie
rza Bronisława. Po śmierci męża (1935 r.) zamieszkała 
w  Krakowie, gdzie podczas w ojny zginął zastrzelony 
przez Niemca jej m łodszy syn W łodzim ierz Bronisław. 
Rodzice Gaertnera byli ludźmi niezwykle uzdolnionymi 
i starannie wykształconymi, znali języki obce, a ojciec 
Jubilata posiadał talent muzyczny.

H .A . G aertner urodził się 23 m arca 1922 r. Jako 
dziecko i młodzieniec uczył się w  szkołach we Lwowie 
i w  Krakowie. Maturę uzyskał w  1939 r. Równocześnie 
w  latach 1927-1939 odbył studia pianistyczne. W  roku 
wybuchu II wojny światowej zapisał się na W ydział Le
karski Uniwersytetu Jagiellońskiego. W  czasie okupacji 
niemieckiej kształcił się w  ramach tajnego nauczania 
uniwersyteckiego. Po wojnie, w  1951 r., uzyskał dyplom 
lekarza i tytuł doktora medycyny oraz podjął studia mu
zykologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersy
tetu Jagiellońskiego.

W  okresie wojny, aż do chwili aresztowania przez 
Niemców, pracował w  hotelu i w  sklepie w  Zakopanem. 
Zwolniony z katowni Gestapo za sprawą wstawiennic
twa Rudolfa Weigla został zatrudniony w  Krakowie jako 
laborant i karm iciel w szy w  adm inistrow anym  przez 
okupantów Instytucie Przeciwtyfusowym i Przeciwwi- 
rusowym. Po tzw. wyzwoleniu kontynuował studia me
dyczne i przed ich ukończeniem w  1950 r. rozpoczął pra
cę lekarską w  utworzonej i kierowanej przez doc. Juliana 
Aleksandrow icza III K linice Chorób W ewnętrznych 
i Klinice Hematologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Z  biegiem czasu podjął się pełnienia funkcji ordynato
ra ośrodków sanatoryjnych w  Kudowej i Żegiestowie. 
Poza tym był konsultantem miejskiej i wojewódzkiej 
przychodni hematologicznej oraz konsultantem w  za

kresie chorób wewnętrznych szpitala psychiatrycznego 
w  Kobierzynie. W  latach 19 7 1-19 8 1 został z polecenia 
krakowskiej uczelni medycznej ordynatorem oddziału 
internistycznego w  Szpitalu OO. Bonifratrów, a w  okresie 
1981-1994  pełnił tę samą funkcję w  Szpitalu Specjali
stycznym im. J. Dietla, organizując w  1984 r. Katedrę 
i Klinikę Chorób Wewnętrznych i M edycyny Wsi.

Zakłady opieki zdrowotnej, w  których Gaertner pra
cował, stanowiły bazę jego przedsięwzięć naukowych. 
W  1951 r., ja k  już w spom niano, otrzym ał doktorat 
z m edycyny w  oparciu o rozprawę Zagadnienia genezy 
krwinek czerwonych. Rok wcześniej wspólnie z Julianem 
Aleksandrowiczem  opublikował Projekt podziału cho
rób krwi i m ianownictwa hematologicznego. Nowatorski 
podział chorób hematologicznych przedstawiony w  tej 
pracy znalazł potwierdzenie w  następnych dziesięcio
leciach, świadcząc o olbrzymiej wyobraźni naukowej 
obydwu autorów. W  1962 r. Gaertner habilitował się 
na podstawie monografii pt. Krzepnięcie krwi. Fizjolo
gia i patologia układu hemostatycznego, której recenzję 
zamieściło 16 zagranicznych periodyków naukowych. 
Dalszym i etapami w  karierze uczonego było powołanie 
na etat profesora nadzwyczajnego (1975 r.) oraz uzyska
nie tytułu i stanowiska profesora zwyczajnego (1987 r.). 
W  okresie działalności zawodowej wydał Gaertner sze
reg publikacji monograficznych dotyczących fizjologii 
i patologii krwi oraz układu hemostatycznego. Oprócz 
zainteresowań chorobami wewnętrznymi i hematologią, 
z których uzyskał specjalizację drugiego stopnia (1954, 
1982), prowadził badania na temat m edycyny wsi i me
dycyny psychosomatycznej. Odnotować również trzeba 
osiągnięcia Jubilata w  zakresie historii i filozofii medycy
ny oraz etyki lekarskiej, a także w  dziedzinie społeczno- 
kulturalnej i medyczno-muzycznej.

Działalność dydaktyczna Gaertnera sprowadzała się 
m.in. do udziału w  kształceniu podyplomowym z interny 
i hematologii. Jubilat zasiadał w  radach wydziałowych, 
pedagogicznych, komisjach egzaminacyjnych, w  kom i
sji do spraw studentów i senackiej kom isji w ydaw ni
czej. Z  racji biegłej znajomości języków: niemieckiego, 
francuskiego i angielskiego sprawował funkcję kuratora 
Studium Języków Obcych. Wykładał w  Szkole Pielęgnia
rek w  Kobierzynie i w  Państwowej Szkole Felczerskiej 
w  Krakowie. Pełnił obowiązki specjalisty rejonowego, 
wojewódzkiego oraz krajowych zespołów specjalisty cz- 
nych w  zakresie chorób w ew nętrznych i m edycyny 
wsi. Kierował specjalizacją I° z chorób wewnętrznych 
100 osób oraz II° 50 osób.

Dorobek piśm ienniczy Gaertnera podzielić można 
na m onografie w yłącznie jego autorstwa (11), książki 
wspólne (13), pamiętniki zjazdowe (9) oraz inne, tzn. ar
tykuły, recenzje, tłumaczenia (kilkaset). Uczony zasiadał
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w  komitetach redakcyjnych wielu czasopism lekarskich 
krajowych i zagranicznych oraz należał do licznych ro
dzimych i obcych towarzystw naukowych. Obdarzony 
został także członkostwem honorowym 17 towarzystw 
krajowych i 9 zagranicznych.

Działalność zawodowa, naukowa i dydaktyczno-wy
chowawcza Gaertnera została dostrzeżona, doceniona, 
w yróżniona i nagrodzona w  postaci kilkudziesięciu 
odznaczeń, medali i dyplomów krajowych oraz zagra
nicznych. O trzym ał także wiele nagród i stypendiów, 
w  ramach których odbył staże szkoleniowo-naukowe 
w  kraju oraz w  Czechosłowacji, na Węgrzech, w  NRD, 
w  RFN, USA i we Francji.

W  części zatytułowanej Jubileusz, do której W pro
wadzenie napisał Przewodniczący Towarzystwa Lekar
skiego Krakowskiego prof. Igor Gościński, zaprezento
wano dorobek Jubilata w  poszczególnych dziedzinach 
jego działalności. Tak więc prof. Aleksander Skotnicki, 
kierownik Katedry Hematologii Uniwersytetu Jagielloń
skiego, naszkicował osiągnięcia Gaertnera w  zakresie 
hematologii. Prof. Zdzisław Gajda przedstawił sylwetkę 
Jubilata jako lekarza-humanistę, zainteresowanego histo
rią medycyny, autora licznych prac z tego przedmiotu. 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, a zara
zem ordynator III Oddziału Chorób Wewnętrznych dr 
Andrzej Kosiniak-Kam ysz wspom niał zasługi Gaertne- 
ra na polu chorób wewnętrznych oraz m edycyny wsi. 
W  tejże części znalazła się również wypowiedź Przewod
niczącego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Jerzego 
Woya-W ojciechowskiego w  postaci Słowa do Jubilata, 
w  której przypomniał, iż Jubilat jest Kawalerem Medalu 
Gloria Medicinae, posiadaczem tytułu M edicus Nobilis, 
a poza naukami lekarskimi, podobnie jak Jego moralny 
wzór i idol Albert Schweitzer, wielkim admiratorem mu
zyki i pisarzem, autorem świetnej monografii pt. Albert 
Schweitzer. Życie, myśl i dzieło (2007 r.). Omawianą część 
książki zwieńczyło Słowo od Jubilata, w  którym Gaertner 
przytoczył myśl Goethego: „Ten jest najszczęśliwszym 
człowiekiem, który koniec swego życia może powiązać 
z jego początkiem” oraz wypowiedź Schweitzera: „Jak 
bardzo się jest bogatym, gdy się ma dobre wspomnienia”, 
odnosząc obydwa cytaty do swojej bogatej w  spełnione 
życie i w  dobre wspom nienia osoby. Część zam knęły 
Echa jubileuszu, w  których wspom niano o nadesłanych 
na adres Jubilata życzeniach i gratulacjach oraz echach 
medialnych krakowskiej uroczystości.

Ponad połowę stron broszury stanowi Aneks. Zawar
tość Aneksu inauguruje Działalność humanistyczna Jubi
lata na temat dziejów krakowskiego konwentu -  szpitala
OO. Bonifratrów, dziejów krakowskiej neurologii i psy
chiatrii, życia i działalności wybitnych ludzi, wspomnień 
pośmiertnych, życia, myśli i dzieła Alberta Schweitzera,

muzyki i medycyny, literatury, kultury i oświaty, literatu
ry  pamiętnikarskiej oraz krytyki naukowej. Dalsza część 
Aneksu  przedstawia odznaczenia i dyplom y przyznane 
Gaertnerowi z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin oraz 
18 listów gratulacyjnych, m.in. od prof. Marka Pawlikow
skiego, Prezesa Zarządu Głównego Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy, instytucji, którą swego czasu powołał do istnie
nia Czcigodny Jubilat. W  publikacji znalazły się również 
34 fotografie, utrwalające pamięć o ubiegłorocznej uro
czystości, tzn. miejscu spotkania, wręczaniu odznaczeń 
i składaniu Jubilatowi gratulacji, podziękowań Jubilata 
i rozmowach uczestników uroczystości. W  Aneksie za
mieszczono także program y wcześniejszych jubileuszy 
prof. Gaertnera (2002, 2007 i 2008), czterostronicową 
informację o historii Towarzystwa Lekarskiego Krakow
skiego oraz streszczenie w  języku polskim  i angielskim 
Kroniki jubileuszu 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera. 
Poza Aneksem  znalazł się Spis treści.

Autor niniejszej oceny otrzymał zbyt późno zapro
szenie na uroczystość jubileuszową i z tego względu nie 
pojechał do Krakowa. Dnia 22 maja 2012 r. w ysłał na 
adres prof. Gaertnera następujący list gratulacyjny:

„Wielce Szanowny i Drogi Panie Profesorze, bardzo 
dziękuję za zaproszenie na Jubileuszową Uroczystość 
związaną z 90-leciem Urodzin Pana Profesora. Niestety, 
nie wybiorę się do Krakowa, czego bardzo żałuję, bo
wiem  zaproszenie otrzymałem w  przeddzień Jubileuszu, 
tj. we wtorek 22 maja 2012 r. Zatem nie bezpośrednio, ale 
tą drogą, składam Panu Profesorowi najlepsze, najser
deczniejsze i najgorętsze życzenia dalszych długich lat 
życia oraz pracy nad pomnażaniem wiedzy medycznej, 
w  tym również w  dziedzinie historii medycyny. Życzę 
Panu Profesorowi także zdrowia, radości i spokoju, a więc 
godziwych warunków dla realizacji zamierzonych celów.

Serdecznie Pana Profesora pozdrawiam 
Jerzy Supady”.

I jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt życia Jubila
ta. Gaertner ożenił się z panią Ludwiką M arią z domu 
Kuros, córką profesora Akadem ii Górniczo-Hutniczej, 
z wykształcenia farmaceutką. Ich jedynym  synem jest 
H enryk Ludwik urodzony w  1971 r., absolwent Wydziału 
Lekarskiego (1994 r.) oraz Wydziału Prawa (1997 r.) Uni
wersytetu Jagiellońskiego, a wnukiem  H enryk Gabriel 
(urodzony 2012 r.), którego matka Gabriela Anna Gry- 
ger studiowała ekonomię i stosunki międzynarodowe 
w  wyższych uczelniach USA, Niem iec i Anglii.

Intelektualno-naukowa genealogia rodziny Gaert- 
nerów zyskała biologiczną podstawę dalszego bujnego 
rozwoju.

Łódź, 11 kwietnia 2013 r.


