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ANDRZEJ KOWALCZYK, JÓZEF SZUDY

WSPOMNIENIE o dr. hab. n. med. LECHU BIEGANOWSKIM

W dniu 22 marca 2017 roku 
zmarł dr hab. n. med. Lech Bie- 
ganowski, wieloletni ordynator 
Oddziału Okulistycznego Woje
wódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. 
Od końca lat siedemdziesiątych był 
związany z Instytutem Fizyki Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w ra
mach kilku programów naukowych 
obejmujących historię optyki i oku
listyki oraz badania doświadczalne 
na styku medycyny i fizyki. Urodził 
się 7 czerwca 1940 r. w Kowalewie 
Pomorskim. Uczęszczał do IV Li
ceum Ogólnokształcącego w Toru
niu, gdzie w roku 1958 uzyskał ma
turę, po czym rozpoczął studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Me
dycznej w Gdańsku. Tam w roku 1964 uzyskał dyplom 
lekarza, po czym rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim 
w Toruniu, gdzie w 1968 r. na Oddziale Okulistycznym 
uzyskał pierwszy stopień specjalizacji, a w 1972 r. drugi. 
Następnie został zatrudniony w Oddziale Okulistycz
nym Zespołu Nauczania Klinicznego w Bydgoszczy, 
przekształconym z czasem w Klinikę Okulistyczną AM.

W 1977 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku 
uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podsta
wie rozprawy „Zagadnienie profi laktyki odwarstwienia 
siatkówki w wysokiej krótkowzroczności u chorych z za
ćmą”. Od roku 1977 aż do przejścia na emeryturę przez 
27 lat piastował funkcję ordynatora Oddziału Okuli
stycznego w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Toru
niu. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 
uzyskał na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci

nie w roku 2003. Jego rozprawa ha
bilitacyjna otrzymała wyróżnienie 
Polskiego Towarzystwa Historii Me
dycyny i Farmacji. Jako ordynator 
wychował liczne grono okulistów, 
którzy obecnie pracują w wielu re
nomowanych placówkach w kraju 
i zagranicą.

Wielką pasją Lecha Bieganow- 
skiego była historia medycyny i hi
storia optyki. Do obu tych dziedzin 
wniósł znaczący wkład. Był autorem 
kilkudziesięciu prac z zakresu oku
listyki i historii medycyny publiko
wanych w czasopismach polskich 
i międzynarodowych. Brał czynny 
udział w wielu konferencjach na
ukowych z zakresu okulistyki i hi
storii medycyny. Jego pierwsza praca 

naukowa opublikowana w roku 1974 wspólnie z Janu
szem Małłkiem dotyczyła historii okularów w Polsce, 
zaś druga (także z J. Małłkiem) z roku 1980 stanowiła 
przyczynek do historii chirurgii okulistycznej, opisując 
toruńską operację zaćmy dokonaną przez Bartłomieja 
Płuczkę w roku 1589.

Około roku 1978 Lech Bieganowski, zachęcony 
przez ówczesnego dyrektora Instytutu Fizyki UMK 
prof. Romana S. Ingardena, przystąpił do utworzone
go wówczas interdyscyplinarnego zespołu badawczego 
zajmującego się badaniami w zakresie historii optyki 
i okulistyki. Zespół ten podjął długofalową pracę nad 
filologiczno-fizycznym przekładem (z łaciny na ję
zyk polski) dzieła Witelona „Perspectiva” powstałego 
w XIII wieku. Witelo (Witelon) ur. około 1230 roku 
w Legnicy był pierwszym polskim uczonym o znacze- 
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niu międzynarodowym. Traktat o optyce „Perspectiva” 
w dziesięciu Księgach krążył przez 300 lat w rękopi
sach i miał ogromny wpływ na rozwój optyki a także 
okulistyki w wiekach średnich i na początku czasów 
nowożytnych. W roku 1535 po raz pierwszy wydano 
to dzieło drukiem w Norymberdze. Egzemplarz tego 
wydania podarował Mikołajowi Kopernikowi J. Retyk 
kiedy w roku 1539 odwiedził wielkiego astronoma we 
Fromborku (wolumin obecnie znajduje się w Uppsa- 
li). O tym jaki miało wpływ to dzieło na rozwój optyki 
świadczy fakt, że wydany w roku 1604 słynny traktat 
Johannesa Keplera o optyce nosił tytuł „Ad Vitellonem 
Paralipomena” (Uzupełnienia do Witelona). W Polsce 
postać Witelona była mało znana i to stanowiło podsta
wę prac podjętych przez zespół złożony z profesorów 
Andrzeja Bielskiego, Romana S. Dygdały z Instytutu 
Fizyki, Witolda Wróblewskiego (z Katedry Filologii 
Klasycznej UMK) oraz dr hab. Lecha Bieganowskiego 
ze Szpitala im. Rydygiera w Toruniu. Rezultatem prac 
tego zespołu jest pięć obszernych tomów zawierających 
krytyczne tłumaczenie na język polski (wraz z komen
tarzami) poszczególnych Ksiąg Witelona wydanych 
w kooperacji z Instytutem Historii Nauki i Techni
ki PAN w Warszawie. W pracach nad tłumaczeniem 
ostatniej (Dziesiątej) Księgi, dotyczącej w większości 
zagadnień astronomicznych uczestniczył prof. An
drzej Strobel z Centrum Astronomii UMK. Pierwszy 
tom stanowiący polskie tłumaczenie Księgi II i III wraz 

obszernym wstępem i komentarzami został wydany 
w roku 1991, zaś cztery następne w latach 1994 (Księga 
IV), 2003 (Księga V, VI i VII), 2009 (Księga VIII i IX) 
oraz 2015 (Księga X).

W dużej części traktat Witelona dotyczy proble
matyki widzenia, a w szczególności budowy oka i me
chanizmu powstawania obrazu w oku. Z tego wzglę
du udział Lecha Bieganowskiego, okulisty i historyka 
okulistyki, w tych pracach był absolutnie konieczny do 
osiągnięcia podstawowego celu, jakim było udostęp
nienie współczesnemu czytelnikowi polskiemu dzieła 
Witelona „Perspektywa”. Niezależnie od prac transla- 
torskich, Bieganowski opublikował w „Kwartalniku Hi
storii Nauki i Techniki” i czasopiśmie „Analecta - Studia 
i Materiały z Dziejów Nauki” wraz ze współpracowni
kami (Bielski i Wróblewski) kilka prac krytycznych na 
temat sposobu, w jaki Witelo przedstawił mechanizm 
powstawania obrazu w oku i widzenia obuocznego oraz 
jego opisu soczewki. Wśród tych publikacji jest arty
kuł o Witelonie jako prekursorze optyki fizjologicznej, 
a także niezwykle cenne dwa artykuły przeglądowe 
„Zarys historii okulistyki w Polsce” oraz „Zarys tradycji 
witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych”. Tema
tyki witelońskiej dotyczy także jego artykuł pt. „Polish 
vision scientist of the Middle Ages, Witelo, father of phy
siological optics” opublikowany w roku 1990 (wspól
nie z Andrzejem W. Ryczkowskim i Christine N. Nye) 
w czasopiśmie “Survey of Ophthalmology”. Bieganowski

Zespół lekarzy Oddziału Okulistycznego, 1994 r. Od lewej stoją: lek. Anna Szymańska, lek. Anna Wybudowska, lek. Małgorzata Borkiewicz, doc. 
dr n. med. Lech Bieganowski - ordynator Oddziału Okulistycznego, lek. Ewa Gręzicka i lek. Krzysztof Maciejewski
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Dr hab. n. med. Lech Bieganowski - ordynator Oddziału w latach 
1977-2005

był zafascynowany postacią Witelona, który sam pod
pisywał się jako „syn Turyngów i Polaków”. Po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej Lech Bieganowski zwykł 
był mawiać, że to Witelo zasługuje na miano wielkiego 
prekursora zjednoczonej Europy.

Lech Bieganowski był prawdziwym człowiekiem 
renesansu. Angażował się w różne formy działalności 
społecznej, czego przejawem był jego udział w pracach 
Polskiego Związku Niewidomych. Podziwiał taką dzia
łalność u innych lekarzy z minionych czasów, o czym 
świadczy opublikowany w roku 1990 w „Documenta 
Ophthalmologica” jego artykuł (wspólnie z Witoldem 
J. Orłowskim i A. W. Fryczkowskim) pt. „Father Wa
cław Szuniewicz, M.D., an ophthalmologist of unusual 
courage and devotion” o losach ojca W. Szulewicza, mi
sjonarza, lekarza i pediatry, byłego asystenta Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W roku 2001 Lech Bieganowski wydał w Towarzy
stwie Naukowym w Toruniu książkę pt. „Anatomia oka 
i mechanizm widzenia w ujęciu średniowiecznych uczo
nych Ibn al-Haythama (Alhazena) i Witelona: Studium 
zagadnienia od starożytności do czasów nowożytnych”.

Jeden z recenzentów tej książki, Jerzy Burchardt, napi
sał: „Książka [ta] jest doskonałą w założeniu i wykona
niu prezentacją historii anatomii oka w skali światowej”.

Niezależnie od prac o charakterze historycznym 
dr hab. Lech Bieganowski uczestniczył także w prowa
dzonych w Instytucie Fizyki UMK badaniach ekspery
mentalnych dotyczących soczewek ocznych zwierzę
cych i ludzkich. Były one podjęte jako próba poznania 
mechanizmu powstawania zaćmy. Owocem tych ba
dań było kilka prac, zawierających wyniki pomiarów 
przeźroczystości soczewek ocznych, opublikowanych 
w czasopismach polskich i międzynarodowych (Klinika 
Oczna, Lens and Eye Toxity Research). Opublikował po
nadto w „Klinice Ocznej” wspólnie z A. Bielskim artykuł 
przeglądowy o fizycznych aspektach przeźroczystości 
rogówki. Lech Bieganowski był ponadto uczestnikiem 
innego projektu interdyscyplinarnego, realizowanego 
w Instytucie Fizyki, który dotyczył problemu zastoso
wania materiałów węglowych, przede wszystkim węgla 
szkło-podobnego w medycynie.

Lech Bieganowski reprezentował niepopularny 
wśród okulistów pogląd, że dobieraniem okularów nie 
powinien zajmować się lekarz, lecz wykształcony opto- 
metrysta. Dlatego stał się dla nas niezwykle cennym 
partnerem, wtedy gdy w Instytucie Fizyki UMK rozwa
żaliśmy pomysł powołania studiów optometrystycznych, 
a także i potem gdy z pomysłu tego, w 1995 r., wyewo
luowała specjalność fizyka medyczna. Dzięki wyjątko
wej otwartości Lecha na współpracę z osobami spoza 
środowiska medycznego rozwinęliśmy wspólne badania 
(dr. Maria Berndt-Schreiber i nieodżałowany dr Krzysz
tof „Oko” Maciejewski) dotyczące zastosowania analizy 
fraktalnej zdjęć dna oka do oceny patologii drzewa na
czyniowego siatkówki. Ten sam zespół pracował nad 
automatyczną oceną parametrów tarczy nerwu wzro
kowego (tzw. cup to disc ratio). Wtedy, Lech wspomniał 
mimochodem, że w diagnostyce jaskry bardzo pomocny 
byłby obraz przekroju tarczy nerwu wzrokowego. Traf 
chciał, że w nieodległym czasie pojawił się przeglądowy 
artykuł A. Ferchera z Wiednia poświęcony, wielce wtedy 
niedoskonałej, metodzie otrzymywaniu takich przekro
jów. Dzięki zapamiętanej uwadze Lecha publikacja ta 
nie została potraktowana jako ciekawostka i odłożona 
na półkę. W ciągu kilku następnych lat znacznie ulep
szyliśmy metodę i z zespołem prof. Józefa Kałużnego 
z ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy do
prowadziliśmy do komercjalizacji szybkiego tomografu 
optycznego. W roku 2004 wspólnie z Maciejem Wojt- 
kowskim, Andrzejem Kowalczykiem i Józefem Kałuż- 
nym opublikował w „Klinice Ocznej” artykuł dotyczący 
zastosowania spektralnej tomografii optycznej (SOCT) 
w okulistyce. Opisana powyżej historia ma przypomi-
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Fotografię wykonano w czasie bankietu w ramach 36. Zjazdu Fizy
ków Polskich w Toruniu (17 - 20 września 2001 r.). Pierwszy z pra
wej Lech Bieganowski, drugi: Andrzej Bielski

nać, że w spektralnym tomografie optycznym - obecnie 
jednym z podstawowych narzędzi okulistycznych jest 
również inspiracja Lecha. Inną interesującą ciekawostką 
wynikającą z naszych naukowo-towarzyskich kontaktów 
z Lechem i neurologiem dr n. med. Ignacym Lubinskim 
było wykorzystanie testu opartego na efekcie Pulfricha 
do rozpoznania stwardnienia rozsianego. Wyniki tych 
prac zostały opisane przez tych autorów w Acta Medica 
w 2003 r.

Dr hab. Lech Bieganowski znany był ze swoich 
pasji dydaktycznych, które realizowane były nie tylko 
w dziedzinie historii medycyny. W ramach Pracow
ni Fizyki Medycznej kilka pokoleń studentów wyko
nywało pomiary biometryczne gałki ocznej w celu 
określenia mocy wszczepianej sztucznej soczewki po 
operacji zaćmy. Zadaniem tym, wykonywanym na 
Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu opiekował się społecznie dr 
hab. L. Bieganowski. Prowadził wykład monograficz
ny na Wydziale Historii i Archiwistyki UMK w To
runiu, a w 2007 r. jako historyk medycyny podjął 
pracę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. Od roku 2009 r. pracował w Kujawskiej 
Szkole Wyższej we Włocławku na stanowisku prof. 
nadzwyczajnego prowadząc wykłady i seminaria dla 
słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa.

Lech Bieganowski aktywnie uczestniczył w pracach 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był redaktorem 
naczelnym Wydawnictw Wydziału Nauk Biologicz
nych TNT i Acta Medica w Toruniu. Był członkiem 
Kolegium Redakcyjnego Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny Redagował Dział Historyczny w „Klinice 
Ocznej” oraz Zajmował się popularyzacją nauki prowa
dząc wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z poczuciem ogromnej straty zawiadamiamy, ż e w dniu 8 marca 2017 r. zmarł w Poznaniu

Prof. UM dr hab. med. Roman K. Meissner
Urodzony 28 lutego 1939 r. w Nowogródku, był wybitnym historykiem medycyny i patomorfologiem. W latach 
1980-2002 kierował Zakładem (z czasem Katedrą i Zakładem) Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej, 
a nast ę pnie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 1972-1980 był kierownikiem Zakł adu Patomorfologii 
Układu Oddechowego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu. W środowisku 
lekarskim zapisał się jako odnowiciel pamięci o niezwykłej postaci Karola Marcinkowskiego, przyczyniając się do 
nadania w 1981 r. jego imienia poznańskiej Akademii Medycznej. Był inspiratorem Medalu im. Karola Marcinkow
skiego i pomysłodawcą reaktywacji zasłużonego dla pokoleń wielkopolskich lekarzy czasopisma „Nowiny Lekar
skie". Zajmował wybitne miejsce w środowisku historyków medycyny jako przewodniczący - przez dwie kadencje 
- Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Wydziału I PAN 
oraz redaktor naczelny „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 2007-2010, a także autor blisko 200 prac 
naukowych. Był inicjatorem utworzenia Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie i członkiem honorowym tamtejszego 
Stowarzyszenia Naukowego imienia Roberta Kocha. Był laureatem nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Otrzymał Medal Gloria Medicinae przyznawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Cześć Jego Pamięci

Redakcja „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”


