
Streszczenie
Artykuł ukazuje sylwetkę dr. n. med. Tadeusza Zgo-
rzalewicza (1922-2018), jednego z  pionierów zielo-
nogórskiej opieki zdrowotnej, specjalisty ginekologii 
i położnictwa, wieloletniego ordynatora oddziału gine-
kologiczno-położniczego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Przedstawia 
przebieg kariery zawodowej i  społecznej honorowego 
obywatela Zielonej Góry, jego zaangażowanie w  two-
rzenie podwalin Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” Szpitala Wojewódzkiego 
oraz tworzenia struktur samorządu lekarskiego w Zie-
lonej Górze. Na szczególną uwagę zasługuje umiłowa-
nie sztuki medycznej przez dr. Zgorzalewicza oraz jego 
głęboka postawa moralna i etyczna w stosunku do swo-
ich pacjentów, kolegów lekarzy i korporacji lekarskiej 
jako całości.

Słowa kluczowe: Tadeusz Zgorzalewicz, biografia, his-
toria medycyny.

Summary
The article presents the profile of Tadeusz Zgorzalewicz 
MD, (1922-2018), one of the pioneers of healthcare in  
Zielona Góra, specialist in gynecology and obstetrics,  
a long – term head of the of gynecology and obstetrics 
department of the Karol Marcinkowski Provincial Hos-
pital in Zielona Góra. It presents the course of a profe-
sional and social career the Zielona Góra honorary citi-
zen, his commitment to creating an Independent Trade 
Union “Solidarność” in Provincial Hospital and co cre-
ating Medical Chamber in Zielona Góra. Particularly 
noteworthy is the love of medical art by Zgorzalewicz 
MD, and his deep moral and ethical attitude towards 
his patients, his doctors’ colleagues and the medical 
corporation as a whole.
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Ryc. 1. Dr Tadeusz Zgorzalewicz podczas uroczystości 25-lecia 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Tadeusz Zgorzalewicz urodził się 25 lutego 1922 r. 
w Poznaniu, jako syn Bronisława i Katarzyny z domu 
Pempera1. Jego ojciec był rzemieślnikiem – siodlarzem2. 
W wieku 6 lat rozpoczął edukację w szkole powszech-
nej w Poznaniu3. W 1934 r. po śmierci ojca ciężar utrzy-
mania domu spoczął na jego matce4. Po ukończeniu 
sześciu klas zdał egzamin do Gimnazjum i Liceum św. 
Marii Magdaleny w Poznaniu. Gimnazjum było szkołą 
męską o profilu klasycznym, a wykładowcami byli męż-
czyźni5. Po ukończeniu 4 klas gimnazjum złożył egza-
min do liceum typu klasycznego6. Reguły obowiązujące 
w szkole były bardzo surowe, a jej uczniowie wychowy-
wani w  nurcie patriotycznym. Uczono ich miłości do 
Ojczyzny, gloryfikując zwycięstwa oręża polskiego, co 

1 Archiwum Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 
(dalej AOIL ZG), Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Ży-
ciorys z dnia 15 grudnia 1954 r., oryginał.

2 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 5 XII 1951 r., oryginał.

3 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia, Doktor – biuletyn Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra paź-
dziernik, listopad, grudzień 2010, t. 98, nr 4, s. 25.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-

rys z dnia 5 grudnia 1951 r., oryginał.

miało ścisły związek z odzyskaniem po latach niewoli 
niepodległości7. Uczniowie od 4 klasy gimnazjum na-
leżeli do szeregów Przysposobienia Wojskowego i  raz 
w tygodniu po lekcjach, ubrani w bluzy wojskowe, brali 
udział w ćwiczeniach wojskowych. Od 2 klasy liceum 
w trakcie wakacji odbywali jednomiesięczne szkolenie 
w ramach obozu wojskowego pod kierunkiem oficerów 
służby czynnej8. Wielowiekową tradycję szkoły zakoń-
czył incydent, w którym jeden z uczniów będący człon-
kiem wolnościowej organizacji podziemnej w  trakcie  
II wojny światowej, zabił swojego kolegę – prawdopo-
dobnie konfidenta. Zabójcę skazano na karę śmierci. 
Wyrok wykonano. Szkoła została zamknięta, a  w  jej 
miejsce utworzono gimnazjum i liceum żeńskie9. 

Na rok przed maturą rozpoczęła się II wojna świa-
towa, która uniemożliwiła Zgorzalewiczowi w terminie 
zakończyć edukację w szkole średniej10.  W okresie woj-
ny pracował w licznych poznańskich firmach, najmując 
się jako robotnik11. Już 1 października 1939 r. rozpo-
czął pracę jako uczeń kuśnierski w firmie Kuśnierskiej 
Goździejewicza w  Poznaniu12. Pracował w  niej do  
28 lutego 1940 r. Następnie podjął pracę w sklepie spo-
żywczym w  charakterze robotnika, a  od 1.08.1942  r., 
jako robotnik transportowy. Właścicielem firmy był 
Franz Müller13. W sierpniu 1942 r. został przeniesiony 
przez Urząd Pracy do Heimatveterinarpark 21, gdzie był 
zatrudniony jako ciężki robotnik transportowy14. Za-
kład mieścił się w przedwojennej zbrojowni. W czasie 
wojny przejmował, magazynował i przekazywał sprzęt 
kowalski i weterynaryjny oraz leki różnym niemieckim 
jednostkom konnym na front wschodni15. W zakładzie 

7 T. Zgorzalewicz, Rocznicowe refleksje, Doktor – biuletyn 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 
październik – listopad – grudzień 2013, t. 110, nr 4, s. 18.

8 Ibidem.
9 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia, op. cit., s. 25.
10 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, [w:] T. Dzwon-

kowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, Szpital Wojewódzki im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945-2015), Zielo-
na Góra 2015, s.  230-231. 

11 Anonimowo, Nie żyje dr Tadeusz Zgorzalewicz – ho-
norowy obywatel Zielonej Góry, znany ginekolog i  położnik, 
Nasze Miasto.pl, Z regionu Zielona Góra, http://zielonagora.
naszemiasto.pl/artykul/nie-zyje-dr-tadeusz-zgorzalewicz-
honorowy-obywatel-zielonej,4399012,art,t,id,tm.html (do-
stęp: 7.10.2018 r.).

12 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 15 XII 1954 r.

13 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 5 XII 1951 r.

14 Ibidem.
15 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia, Doktor – biuletyn 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 
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zatrudnionych było 20 Polaków. Wspomagali ich jeńcy 
angielscy, a pod koniec wojny również sowieccy. Pra-
ca polegała na załadunku i rozładunku wagonów oraz 
właściwym składowaniu materiałów. Pracownicy byli 
nadzorowani przez żołnierzy niemieckich pod dowódz-
twem dr. weterynarii Albrechta16. W  tym czasie Zgo-
rzalewicz spotkał się z członkami podziemnego ruchu 
oporu, poznał ich sposoby działania i silnie się z nimi 
utożsamiał17. Po wyzwoleniu Zgorzalewicz kontynu-
ował naukę w  II klasie liceum typu humanistycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu18. Egzamin 
maturalny złożył 11 lipca 1945  r.19 W 1945 r. wstąpił 
do Studium Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Poznańskiego20. Ukończywszy pierw-
szy rok studiów lekarsko-stomatologicznych za zgodą 
Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskie-
go zmienił kierunek studiów na ogólnomedyczny21.

W trakcie piątego roku studiów w 1950 r. w klinice 
położniczej Akademii Medycznej był obecny podczas 
porodu żony ówczesnego II sekretarza Komitetu Wo-
jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w  Poznaniu. Niestety komplikacje okołoporodowe 
spowodowały zgon pacjentki. Odpowiedzialnością za 
negatywny skutek akcji porodowej zostali obarczeni 
wszyscy obecni na sali porodowej lekarze, pielęgniar-
ki, a nawet studenci, którzy brali udział w ćwiczeniach 
akademickich i  nie posiadali jeszcze dyplomów leka-
rza medycyny. Byli wśród nich przyszli profesorowie: 
H. Bręborowicz, Z. Kornacki oraz student Tadeusz 
Zgorzalewicz. Wszyscy obecni podczas porodu zostali 
uniewinnieni przez sąd od zarzucanych im czynów nie-
dopełnienia obowiązków służbowych. Mimo to zostali 
zwolnieni z pracy. H. Bręborowicz przeniósł się do Go-
rzowa Wielkopolskiego, obejmując funkcję ordynatora 
oddziału ginekologiczno-położniczego tamtejszego 
szpitala, a Z. Kornacki do Szpitala Wojewódzkiego im. 
K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze22.

1 kwietnia 1950 r. Tadeusz Zgorzalewicz został 
zatrudniony w  I  Klinice Ginekologiczno-Położniczej 
Akademii Medycznej w Poznaniu w charakterze młod-
szego asystenta. Ukończywszy 5 lat studiów w Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w  Poznaniu, uzyskał 

styczeń – luty – marzec 2010, t. 95, nr 1, s. 28.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s. 230-231.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 230.

absolutorium w dniu 10 czerwca 1950 r.23 Jednakże dy-
plom ukończenia studiów uzyskał dopiero 17 sierpnia 
1951 r.24 Pracę w  I  Klinice Położniczo-Ginekologicz-
nej Akademii Medycznej w Poznaniu kontynuował do  
30 września 1951 r. 

Od 10 października 1951 r. został powołany do 
służby wojskowej w celu odbycia szkolenia wojskowego 
podoficerów rezerwy. Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi25. Po 
jego zakończeniu w dniu 20 listopada 1951 r. Zgorza-
lewicz został oddany do dyspozycji Ministra Zdrowia. 
Nakazem pracy został skierowany do Szpitala Woje-
wódzkiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
na okres 2 lat26. 

W  Zielonej Górze spotkał się z  dr. Z. Kornackim. 
W  latach 1951-1956 pracował w  oddziale gineko-
logiczno-położniczym Szpitala Wojewódzkiego im.  
K. Marcinkowskiego. W dniu 3 listopada 1952 r. uzy-
skał I  stopień specjalizacji w  ginekologii i  położnic-
twie27. Następnie podjął kolejne szkolenie specjali-
zacyjne, które ukończył, uzyskując tytuł specjalisty  
II stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa w dniu 
14 maja 1954 r.28 Od przybycia do Zielonej Góry, aż do 
1 czerwca 1954 r. prowadził Poradnię „K” zlokalizo-
waną w strukturach Szpitala Wojewódzkiego w Zielo-
nej Górze29. Od 1 czerwca 1954 r. podjął dodatkową 
pracę w poradni ginekologicznej Polikliniki Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego w  Zielonej Górze30. 
W dniach 15 czerwca – 15 sierpnia 1954 r. uczestniczył 
w  pierwszym kursie onkologicznym, po ukończeniu 
którego został powołany na funkcję inspektora woje-
wódzkiego w  dziedzinie onkologii dla województwa 
zielonogórskiego31. 

23 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 5 XII 1951 r.

24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27  AOIL w ZG, T. Zgorzalewicz, akta osobowe, Uchwa-

ła Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na wniosek 
Wydziału Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 3.11.1952 r. 
w sprawie uzyskania specjalizacji I stopnia w dziedzinie – gi-
nekologia i położnictwo.

28 AOIL w ZG, T. Zgorzalewicz, akta osobowe, Uchwała 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na wniosek Wy-
działu Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 14 maja 1954 r. 
w  sprawie uzyskania specjalizacji II stopnia w  dziedzinie – 
ginekologia i położnictwo.

29 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 15 XII 1954 r.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Jak sam wspomina, nie należał do żadnych organi-
zacji społecznych i  politycznych okresu komunistycz-
nego32.

Po założeniu rodziny Tadeusz Zgorzalewicz po-
stanowił się usamodzielnić. Dlatego wraz z  żoną Bar-
barą (z  d. Tilgner) – lekarzem dentystą33, w  1954 r. 
wyjechali do Świebodzina34, gdzie objął stanowisko 
ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego35 
miejscowego Szpitala Powiatowego36. W  małżeństwie 
Zgorzalewiczów na świat przyszły dwie córki Katarzy-
na i Zofia37. 

W  1958 r. powrócił do Zielonej Góry, obejmu-
jąc stanowisko ordynatora oddziału ginekologiczno-
-położniczego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola 
Marcinkowskiego, piastując tę funkcję przez kolejne  
27 lat. Związał się z Zieloną Górą na całe życie38. Jego 
poprzednicy zastąpili na stanowisku ordynatora od-
działu ginekologiczno-położniczego dr. n. med. Zyg-
munta Kornackiego, który w  1955 r. powrócił do Po-
znania, gdzie kontynuował prace naukowo-badawcze39. 
Dr Zgorzalewicz w okresie pełnienia funkcji ordynato-
ra był postrzegany przez kolegów lekarzy i pacjentów, 
jako wspaniały lekarz specjalista40.  W pracy oddziału 
wprowadzał doskonałą rodzinną atmosferę. „Uśmiech-
nięte pielęgniarki, cierpiące, ale pogodne pacjentki, 

32 AOIL ZG, Tadeusz Zgorzalewicz, akta osobowe, Życio-
rys z dnia 5 XII 1951 r.

33 Centralny Rejestr Lekarzy, Barbara, Wanda Zgorzale-
wicz, uzyskała specjalizację drugiego stopnia ze stomatologii 
zachowawczej 30.10.1975 r. 

34 Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza Zgorzalewi-
cza przez Zarząd Spółki wraz z Kadrą Kierowniczą Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w  Zielonej 
Górze, http://www.szpital.zgora.pl/429-ostatnie-pozegnanie, 
(dostęp: 7.10.2018).

35 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia i refleksje. Doktor – biu-
letyn Okręgowej Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, Zielona 
Góra, lipiec – sierpień – wrzesień 2014, r. 113, nr 3, s. 20.

36 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s. 230-231.
37 T. Zgorzalewicz, Zdrowy rozsądek przede wszystkim, 

Doktor – biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, 
Zielona Góra październik – listopad – grudzień 2012, t. 106, 
nr 4, s. 13.

38 Anonimowo, Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza 
Zgorzalewicza, przez Zarząd Spółki wraz z Kadrą Kierowni-
czą Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego 
w  Zielonej Górze, http://www.szpital.zgora.pl/429-ostatnie-
-pozegnanie, (dostęp: 7.10.2018 r.).

39 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s.  230-231.
40 M. Rosińska-Tyrka, Wspomnienie. Dr n. med. Tadeusz 

Zgorzalewicz, Doktor – biuletyn informacyjny Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Zielonej j Górze, styczeń – marzec 2018, t. 
127, nr 1, s. 28.

po ciężkich i  długotrwałych operacjach onkologicz-
nych, po chemioterapii, ale spokojne, bo są w dobrych 
rękach. I  doktor Zgorzalewicz, przystojny, elegancki 
mężczyzna, dżentelmen – mój szef ” – wspomina po 
latach dr Mirosława Rosińska-Tyrka.

Zielonogórski szpital od pierwszych lat działalności 
znany był z  zatrudniania lekarzy o  zainteresowaniach 
naukowo-badawczych. Toteż dr Tadeusz Zgorzale-
wicz z  wielkim zaangażowaniem kontynuował pasję 
badawczą swoich kolegów41. W 1965 r. obronił rozpra-
wę doktorską „Gospodarka żelaza w późnym zatruciu 
ciążowym na podstawie krzywej wchłaniania żelaza po 
obciążeniu doustnym”, napisaną pod kierunkiem pro-
fesora Witolda Michałkiewicza w I Klinice Położnictwa 
i  Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w  Pozna-
niu42. W trakcie swojej kariery zawodowej opublikował 
20 prac naukowych i wprowadził szereg nowatorskich 
metod diagnostyczno-leczniczych do praktyki lekar-
skiej m. in.: zastępując tzw. narkozę „kapaną” intubacją 
dotchawiczą oraz zastępując kleszcze porodowe wycią-
gaczem próżniowym43. Doktor Zgorzalewicz wspomi-
na 

„Sam, będąc zwolennikiem wyciągacza próżniowego (Va-
cuum extractor), wobec pewnych wątpliwości, sprawdza-
łem po 5 latach stan zdrowotny w ten sposób urodzonych 
dzieci”44. 

W swojej praktyce już w latach 50. XX w. przepro-
wadzał bezpośrednią transfuzję krwi. Wspomina: 

„[...] pierwszą transfuzję krwi wykonał lekarz belgijski A. 
Hustin w 1918 r. [...] ja jeszcze w latach 50 – tych dwukrot-
nie przeprowadziłem bezpośrednią transfuzję krwi od daw-
cy. Jak inne były potem transfuzje pośrednie. Krew z butelki 
przelewało się do szklanego naczynia przez kilka warstw 
sterylnej gazy, prawdopodobnie, aby zapobiec ewentual-
nemu przedostaniu się drobnych skrzepików. Wężyk z na-
czynia odprowadzał krew do żyły biorcy. Nie znano, a więc 
nie określano początkowo czynnika RH. Transfuzjom czę-
sto towarzyszyły silne dreszcze biorców. Później transfuzji 
dokonywano bezpośrednio z butelki, a jako odpowiednika 
używano długiej grubej igły sięgającej dna butelki45”. 

41Anonimowo, Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza 
Zgorzalewicza, op. cit., s. 1.

42 Rozprawy doktorskie i habilitacyjne UM i AM w Po-
znaniu, http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi (dostęp: 
29.10.2018 r.).

43 Anonimowo, Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza 
Zgorzalewicza, op. cit., s. 1.

44 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia i refleksje, Doktor – biu-
letyn Okręgowej Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, Zielona 
Góra lipiec – sierpień – wrzesień 2014, t. 113, nr 3, s. 20.

45 Ibidem.
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Jako ordynator oddziału nadzorował pracę zawo-
dową i naukową swojej kadry lekarskiej. Z tego okresu 
wspomina trzy niezwykłe przypadki medyczne46: 

„Do naszego szpitala przybyła rodząca z innego miasta na-
szego regionu. Pod koniec ciąży przestała odczuwać ruchy 
płodu i zanikło jego tętno. Miała pretensję do swojego le-
karza o  niedopatrzenie. Poród wyjaśnił sprawę. W  czasie 
ruchów płód doprowadził do zapętlenia wyjątkowo długiej 
pępowiny. Pod koniec ciąży węzeł zacisnął się, przerywając 
krążenie krwi – Swoiste samobójstwo w łonie matki. Drugi 
przypadek dotyczył, jak się wydawało, jednego tylko płodu. 
Jakież było zdziwienie, gdy pojawił się płód drugi, ale zupeł-
nie zmacerowany. Nieprawidłowy układ krążenia u bliźniąt 
doprowadził do właściwego wzrostu jednego płodu kosz-
tem drugiego. Obumarły płód był płaski, zupełnie spraso-
wany i wyglądał jak wycięty z tektury (foetus papyraceus). 
W podobnych przypadkach spotykane są wyraźne różnice 
masy ciała u obu noworodków. Tak wielkiej jednak różnicy 
i krańcowego wyniszczenia jednego z nich później już ni-
gdy nie widziałem. Trzeci dotyczył patologii łożyska. Wia-
domo, że w obrębie dużej ilości naczyń szczególnie małych 
mogą pojawiać się naczyniaki. W  łożysku, gdzie jest tych 
naczyń szczególnie dużo i gęsto skupionych nie spotykano 
ich prawie nigdy. W naszym oddziale po jednym z prawi-
dłowych porodów sprawdzając całość łożyska, stwierdzi-
liśmy kilka różnej wielkości guzków wyrastających ponad 
jego powierzchnię. Histologicznie okazały się naczyniaka-
mi. Zostały opisane w piśmie „Patologia Polska” przez lek.  
J. Kosińskiego i lekarza patologa Cz. Wieliczkę”47.

Okres pracy zawodowej Zgorzalewicza to czas głę-
bokich przemian strukturalnych i rozbudowy Szpitala 
Wojewódzkiego w  Zielonej Górze. Zmiany organiza-
cyjne w  strukturze oddziału ginekologiczno-położni-
czego wiązały się z oddaniem do użytku nowego pawi-
lonu położniczo-ginekologicznego przy ul. Podgórnej 
w Zielonej Górze. Wpłynęły one na podział dotychcza-
sowego oddziału na 4 nowe: noworodkowy, położniczy, 
ginekologiczny i septyczny. Dr Zgorzalewicz został or-
dynatorem oddziału ginekologicznego48.

Podczas zebrania pracowniczego w  Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w dniu 7 września 1980  r., ukon-
stytuował się Komitet Założycielski nowych związków 
zawodowych, reprezentujący pracowników służby 

46 T. Zgorzalewicz, Przypadki niezwykłe, Doktor – biu-
letyn Okręgowej Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, Zielona 
Góra lipiec, sierpień, wrzesień 2012, t. 105, nr 3, s. 12.

47 J. Kosiński, C. Wieliczko, A Case of Placental Agioma, 
Patologia Polska, 1968, t. 19, nr 1, s. 111-114.

48 Anonimowo, Nie żyje dr Tadeusz Zgorzalewicz – ho-
norowy obywatel Zielonej Góry, znany ginekolog i  położnik, 
Nasze Miasto.pl, Z regionu Zielona Góra, http://zielonagora.
naszemiasto.pl/artykul/nie-zyje-dr-tadeusz-zgorzalewicz-
honorowy-obywatel-zielonej,4399012,art,t,id,tm.html (do-
stęp: 7.10.2018 r.).

zdrowia z całego miasta49.  Tadeuszowi Zgorzalewiczo-
wi50 powierzono funkcję przewodniczącego komitetu51. 
W tym samym okresie, w wyniku wyborów w skład Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zielonogórskie-
go szpitala wybrano 30 osób. Przewodniczącym prezy-
dium został T. Zgorzalewicz, który wraz z Wiesławem 
Badach-Rogowskim był współorganizatorem „Solidar-
ności” na terenie szpitala52.  

W 1987 r. po 27 latach pracy na stanowisku ordy-
natora w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze Ta-
deusz Zgorzalewicz przeszedł na emeryturę. Mimo to 
zawsze był silnie związany z  oddziałem i  służył kole-
gom swoją pomocą. Zabierał głos w  sprawach zmian 
w  systemie ochrony zdrowia. Podejmował polemikę 
w sprawach nieudolności kreujących politykę zdrowot-
ną państwa i obarczania odpowiedzialnością lekarzy za 
niedostatki systemu opieki zdrowotnej. Zwracał uwagę, 
iż medialne szukanie sensacji w uwypuklaniu zdarzeń 
niepożądanych w medycynie, stanowi temat zastępczy 
dla braku pomysłu sprawujących władzę na uzdrowie-
nie systemu opieki zdrowotnej. Podkreślał, że umniej-
szenie prestiżu opieki zdrowotnej wpływa bezpośred-
nio na obniżenie autorytetu lekarza, w  czym widział 
niebezpieczeństwo dla społecznego odbioru relacji le-
karz – pacjent53.

Prowadził aktywną działalność publiczną. Był prze-
wodniczącym Miejskiego Komitetu Obywatelskiego 
przed wyborami do Sejmu w 1989 r.54 Niejednokrotnie 
poddawał krytyce niedorzeczność przepisów wskazu-
jąc, iż to one powinny służyć człowiekowi, a nie utrud-
niać mu życia55.

Zmiany reorganizacyjne, które nastąpiły w  Polsce 
po 1989 r., związane były z  przemianami społeczno-
-politycznymi i  decentralizacją władzy. Przyświecały 
im idee decentralizacji administracji państwa i  odra-

49 Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza Zgorzalewi-
cza, op. cit. s. 1.

50 M. Rosińska-Tyrka, Wspomnienie. Dr n. med. Tadeusz 
Zgorzalewicz, Doktor – biuletyn informacyjny Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, styczeń – marzec 2018,  
t. 127, nr 1, s. 28.

51 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s. 230-231.
52 Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Tadeusza Zgorzalewi-

cza, op. cit., s. 1.
53 T. Zgorzalewicz, O  krytyce Służby Zdrowia, Doktor – 

biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, Zie-
lona Góra, styczeń – luty – marzec 2014, t. 111, nr 1, s. 32.

54 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s. 230-
231.

55 T. Zgorzalewicz, Zdrowy rozsądek przede wszystkim, 
Doktor – biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w  Zielonej 
Górze, Zielona Góra październik, listopad, grudzień 2012,  
t. 106, nr 4, s. 13.
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dzania się samorządności terytorialnej i korporacyjnej. 
Widząc możliwość urzeczywistnienia dążeń lekarzy do 
stworzenia samorządu zawodowego, Tadeusz Zgorza-
lewicz aktywnie włączył się w  reaktywację izb lekar-
skich i utworzenie autonomicznej jednostki samorządu 
zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów w Zielonej 
Górze. Współtwo-
rzył Okręgową Izbę 
Lekarską w  Zielonej 
Górze. Przez 2 ka-
dencje był Przewod-
niczącym Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego 
w  Zielonej Górze, 
a  do ostatnich dni 
życia aktywnie pu-
blikował artykuły 
w  Biuletynie Okrę-
gowej Izby Lekarskiej 
„Doktor”. W  jed-
nym z nich podnosił 
wartość samorządu 
lekarskiego dla za-
wodowej egzystencji 
każdego lekarza. Pod-
nosił, iż izba lekarska 
stanowi wspólnotę, 
którą tworzą wszy-
scy członkowie. Nie 
stanowi ona jedynie 
kolejnej instytucji 
administrac yjnej , 
ale jest organizacją 
zarządzaną przez lekarzy i  wspierającą jej członków 
w  każdym okresie rozwoju zawodowego – od staży-
sty do seniora – emeryta. Niejednokrotnie przypomi-
nał o  szacunku lekarzy do siebie nawzajem, a  przede 
wszystkim do starszych kolegów56. Jako Przewodni-
czący Okręgowego Sądu Lekarskiego wyznawał zasadę 
„Salus Aegroti Suprema Lex est”. Uznawał, że w służ-
bie lekarskiej tak jak w każdym zawodzie, znajdują się 
koledzy, którzy nie zawsze postępują w zgodzie z etyką 
i złożoną przysięgą Hipokratesa. Uznawał, że po udo-
wodnieniu im winy, należy wymierzyć adekwatną karę, 
albowiem ich postępowanie rzutuje na obraz i opinię ca-
łego środowiska lekarskiego57. Zarówno w swoim życiu 
zawodowym, jak również w felietonach zwracał uwagę 

56 T. Zgorzalewicz, Piękny wiek, Doktor – biuletyn Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra kwie-
cień – maj – czerwiec 2013, t. 108, nr 2, s. 22.

57 T. Zgorzalewicz, O  krytyce Służby Zdrowia, op. cit.,  
s. 32.

na postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. 
W  aspekcie protestów lekarzy twierdził: „Wolno nam 
protestować, gdy podważane są nasze podstawowe 
prawa. Zawsze należy zdać sobie jednak sprawę z na-
stępstw protestu i możliwości osiągnięcia celu”58. Pięt-
nował biurokrację, czasochłonność i  pracochłonność 

drobiazgowego wypełniania 
formularzy i  recept, stałą 
troskę o to, aby się w tej ma-
terii nie pogubić, zatracając 
w  tym to, co powinno być 
najważniejsze dla lekarza – 
pacjenta59.

Był wielokrotnie nagra-
dzany za swoją profesjo-
nalną działalność zawodo-
wą i  społeczną.  Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył go m.in.: Oficer-
skim i  Kawalerskim Krzy-
żem Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi i  Medalem Rodła60.  
Prezydent Miasta Zielonej 
Góry na wniosek Komisji 
Infrastruktury Społecznej 
Rady Miasta w Zielonej Gó-
rze, uhonorował dr. Tade-
usza Zgorzalewicza tytułem 
„Honorowego Obywatela 
Zielonej Góry”61. Tytuł ten 
został przyznany dr. Tade-
uszowi Zgorzalewiczowi, 

jako osobie szczególnie zasłużonej będącej autorytetem 
moralnym nie tylko dla swoich uczniów – lekarzy, lecz 
również dla całej społeczności Zielonej Góry62. Za za-
sługi dla samorządu lekarskiego w 25-lecie Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Zielonej Górze kapituła odznaczenia 

58 Ibidem.
59 T. Zgorzalewicz, Wspomnienia i refleksje, op. cit., s. 20.
60 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz, op. cit., s. 230-

231.
61 Tadeusz Zgorzalewicz, lekarz, tytuł nadany uchwałą 

nr XLIV/375/94  Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 mar-
ca 1994 r., DO-BR.051 Departament Organizacyjny – Biu-
ro Rady Miasta Zielona Góra Rejestr Honorowych Obywa-
teli Miasta Zielona Góra, http://bip.zielonagora.pl/system/
obj/47822_ho17.pdf ( pobrane 7.10.2018 r.).

62 A. Cincio, Honorowi obywatele Zielonej Góry i laureaci 
nagrody Prezydenta Zielonej Góry, Studia Zielonogórskie, 
2016, s. 11.

Ryc. 2. Dr Tadeusz Zgorzalewicz uhonorowany odznaczeniem „Laur Askle-
piosa”.
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„Laur Asklepiosa” nadała dr. Tadeuszowi Zgorzalewi-
czowi odznaczenie „Laur Asklepiosa”63.

Doktor Tadeusz Zgorzalewicz był wzorem lekarza. 
Swój zawód traktował jako powołanie, misję, etyczną 
powinność64.  

Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą wielu 
pokoleń ginekologów. Uczył lekarzy nie tylko profe-
sjonalizmu, ale również etyki, empatii i prawidłowych 
relacji interpersonalnych w  zespole i  w  stosunku do 
pacjentek65. Jego sylwetka staje się wzorem we współ-
czesnym okresie pogłębiającej się dehumanizacji me-
dycyny, gdzie dewaluacji uległy pojęcia lekarz i pacjent, 
zastąpione przez świadczeniodawcę i  świadczenio-
biorcę, a w procesie leczniczym na pierwszy plan wy-
suwa się drobiazgowo rozbudowana dokumentacja, 
a zmniejsza się ilość czasu, którą należałoby poświęcić 
choremu człowiekowi.

63 http://oil-zgora.org/artykul/odznaczenie-laur-asklepio-
sa (dostęp: 7.10.2018 r.).

64 M. Rosińska-Tyrka, Wspomnienie. Dr n. med. Tadeusz 
Zgorzalewicz, Doktor – biuletyn informacyjny Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Zielonej Górze, styczeń – marzec 2018,  
t. 127, nr 1, s. 28.

65 Ibidem.

Po odejściu na emeryturę przez kilka lat prowadził 
prywatną praktykę66. Był lekarzem, który pozostanie 
wzorem dla przyszłych pokoleń lekarzy. 

W dniu 3 lutego 2018 r. na swój wieczny dyżur od-
szedł dr n. med. Tadeusz Zgorzalewicz67 – lekarz z po-
wołania68.  Z przyczyn rodzinnych69 uroczystości żałob-
ne odbyły się 7 kwietnia 2018 r. Spoczął na cmentarzu 
komunalnym w Zielonej Górze70.

66 Ibidem.
67 H. Szczegóła, Dr Tadeusz Zgorzalewicz nie żyje. Znany 

ginekolog i  położnik, honorowy obywatel Zielonej Góry, Ga-
zeta Lubuska, 5 lutego 2018 r., https://gazetalubuska.pl/dr-
tadeusz-zgorzalewicz-nie-zyje-znany-ginekolog-i-poloznik-
honorowy-obywatel-zielonej-gory/ar/12907722 (pobrano 
07.10.2018 r.).

68 Tadeusz Zgorzalewicz: Nekrologi 1188, Gazeta Lubu-
ska dnia 28.03.2018 r.

69 Tadeusz Zgorzalewicz: Nekrologi, Gazeta Lubuska 
z  14.02.2018 r., https://www.nekrologi.net/nekrologi/tade-
usz-zgorzalewicz/52902438?s_source=nklb_gazt (pobrano 
10.12.2018r.). 

70 Tadeusz Zgorzalewicz: Nekrologi 1188, Gazeta Lubu-
ska dnia 28.03.2018 r.


