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Jan Stanisław Betlejewski (1890  –1983),  

dr medycyny, działacz społeczny  

i narodowo-niepodległościowy  

Lesław J. Welker 

Toruń 

Jan S. Betlejewski, syn Agaty z domu Marchlewicz i Maksymilia-

na, urodził się 27 stycznia 1890 r. w Wąbrzeźnie, gdzie jego ojciec był 

kupcem. Tu rozpoczął naukę w szkole powszechnej, a po trzech latach 

kontynuował ją w 6-klasowym Progimnazjum Realnym. Dalszą naukę 

pobierał w Gimnazjum św. Jana w Gdańsku. W tym czasie został człon-

kiem Towarzystwa Tomasza Zana. Gimnazjum ukończył maturą w roku 

1910. Następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie we Wro-

cławiu, potem kontynuował je w Berlinie, Monachium i Gryfii (obec-

nie Greifswald). Ukończył je 6 czerwca 1916 r. i już 17 stycznia 1917 r. 

uzyskał doktorat za dysertację „Urazy i patologiczne zwichnięcia rzep-

ki”. W Berlinie uczęszczał też na wykłady z historii i literatury polskiej. 

Był współzałożycielem „Koła Studentów Polaków-Pomorzan”. Aktyw-

nie działał też w Bratniej Pomocy i Stowarzyszeniu Ludności Polskiej, 

a w Monachium (czy już w Berlinie) należał do tajnej bojowej „Grupy 

Niepodległościowej”. W czasie wakacji, w latach 1911–1914, organi-

zował w Grudziądzu Zjazdy Studentów Polaków-Pomorzan i brał udział 

w podobnych zjazdach w Poznaniu, które rozbudzały i umacniały po-

czucie polskości wśród ludności miejscowej. 

W czasie I wojny światowej, po odbyciu stażu w Gryfii, był leka-

rzem wojskowym w Gnieźnie, Toruniu i na froncie francuskim, m.in. 

pod Verdun. Po wybuchu rewolucji w Niemczech, w listopadzie 1918 r. 

wrócił do kraju i osiadł w Chełmży, a następnie podjął pracę w Górznie 
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koło Brodnicy. Poprzez kordon graniczny utrzymywał kontakt z pol-

skim wojskiem, pomagając dostać się do niego ochotnikom. 1 lipca 

1919 r. przyjął stanowisko ordynatora w szpitalu św. Jerzego w Luba-

wie, a także podjął pracę w Kasie Chorych PKP i Powiatowej Kasie 

Chorych, które mieściły się w Nowymmieście (obecnie Nowym Mie-

ście Lubawskim). W Lubawie zorganizował „Straż Ludową” i jako jej 

komendant przejmował z rąk niemieckich powiat lubawski. Tu w li-

stopadzie, a w Nowymmieście w grudniu założył koła PCK W roku 

1920 zgłosił się do Wojska Polskiego. W stopniu kapitana (ze starszeń-

stwem od 1 czerwca 1919 r.) pełnił służbę w Straży Granicznej w Lu-

bawie, potem w Grudziądzu jako komendant Stacji Zbornej Rannych 
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i Chorych, a następnie w Działdowie – był tam komendantem Szpitala 

Wojennego, dokąd dojeżdżał z Lubawy, gdzie nadal pracował. 

Dnia 1 czerwca 1923 r. został powołany do Torunia na stanowisko 

inspektora sanitarnego na obwód toruński gdańskiej DOKP. Po likwi-

dacji inspektoratu pracował w Kasie Chorych, później jako lekarz do-

mowy w Ubezpieczalni Społecznej, a także jako lekarz szkolny w Pry-

watnym Gimnazjum oo. Redemptorystów. W końcu lat dwudziestych 

rozpoczął w Orłowie koło Gdyni budowę kliniki kardiologicznej. Od 

roku 1930 był to pensjonat zarabiający na przyszłą klinikę. Jej otwar-

cie planowano na 1 września 1939 r. 

Był aktywnym członkiem Zarządu, a potem Komisji Rewizyjnej 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) – wraz z dr. Ottonem Stein-

bornem uporządkował księgozbiór po ks. Stanisławie Kujocie – a tak-

że członkiem Akcji Katolickiej przy parafii św. Jakuba i organizacji 

lekarskich. Od roku 1923 (?) był członkiem Oddziału Konnego Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu, a od roku 1926 (?) pre-

zesem tego Oddziału i funkcję tę pełnił do 9 grudnia 1928 r. Jako „kie-

rownik służby zdrowia” zabezpieczał też inne uroczystości „Sokoła”, 

np. 20 marca 1927 r. w czasie lustracji toruńskiego „Sokoła”. Był rów-

nież członkiem Obwodu Miejskiego LOPP i jego Komisji Rewizyjnej. 

15 września 1928 r. został uprawniony do wyborów do Rady Lekar-

skiej Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej. W lipcu 1929 r. został 

członkiem Miejskiego Komitetu Niesienia Pomocy (Głodnym na) Wi-

leńszczyźnie. Kilka razy uczestniczył w Komisjach Prób Państwowej 

Odznaki Sportowej przy Gimnazjum oo. Redemptorystów, np. 28 sierp-

nia – 1 września 1934 r., 15 września – 9 października i 1 października 

– 29 grudnia 1935 r. 

Od roku 1919 aktywnie udzielał się w Polskim Czerwonym Krzy-

żu, w którym pełnił wiele funkcji, m.in. w roku 1936 był zastępcą 

członka Komitetu Okręgowego Pomorskiego, rok później członkiem 

Rady Okręgowej i zastępcą szefa sanitarnego w Zarządzie Okręgu, 

3 kwietnia 1938 r. objął funkcję wiceprezesa Zarządu, by 20 grudnia 

1938 r. zostać ostatnim przedwojennym prezesem Okręgu Pomorskie-

go PCK. Na początku czerwca 1939 r. zapewniał, że „...oddziały to-

ruńskie PCK są przygotowane, aby w każdej chwili wypełnić swój 

obowiązek”. 
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Dnia 24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do VIII Kompanii 

Sanitarnej. Od 1 września do 11 listopada służył w polskich szpitalach 

wojskowych, m.in. podczas bitwy nad Bzurą. Dostał się do niewoli. 

Zwolniony, pod koniec listopada 1939 r. wrócił do Torunia, gdzie pra-

cował jako lekarz wolno praktykujący wśród ludności polskiej. 31 

stycznia 1944 r. został aresztowany przez gestapo z powodu „Wehr-

kraftzersetzung” i jako więzień polityczny został osadzony w toruń-

skim więzieniu, potem w Gdańsku i Bydgoszczy, gdzie pozostawał do 

16 września 1944 r. Po miesięcznym urlopie zdrowotnym (!) 16 paź-

dziernika powrócił do praktyki lekarskiej. 

Po wkroczeniu do Torunia wojsk sowieckich został aresztowany 

przez NKWD z powodu udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Jed-

nak po kilku dniach został zwolniony i objął stanowisko lekarza miej-

skiego. Objął też na krótko, przeniesiony do Bydgoszczy, Okręg PCK, 

apelując do członków organizacji o zgłaszanie się do pracy. W Szpita-

lu Miejskim pracował do końca marca 1945 r., gdyż na początku 

kwietnia jako delegat Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wyjechał 

do Sopotu, gdzie w związku z nadciągającą epidemią duru brzusznego 

zorganizował prowizoryczny 20-łóżkowy szpital zakaźny. W tym cza-

sie w Toruniu szukały go władze wojskowe – ostatecznie 14 czerwca 

tego roku powołano go do wojska, ale po kilku miesiącach został 

zwolniony. Pozostał na Wybrzeżu i osiedlił się w Sopocie. Nie otrzy-

mawszy pracy w Ubezpieczalni Społecznej, pracował w domach 

dziecka, a także jako lekarz szkolny w Liceum oo. Jezuitów (potem 

ZNP) w Orłowie i akademicki. W latach 1946 –1951 wykładał anato-

mię w Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Sopocie. W tym cza-

sie opracował Zarys anatomii dla artystów plastyków (wydany w roku 

1955). 1 listopada 1949 r. zorganizował przy Ubezpieczalni Społecz-

nej w Gdańsku Przychodnię Kardiologiczną i był jej kierownikiem do 

roku 1955, a 6 sierpnia 1954 r. – taką samą przychodnię przy Okręgo-

wej Przychodni Lekarskiej PKP, którą kierował do końca lipca 1965 r., 

kiedy to przeszedł na emeryturę.  

Od roku 1946 był członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, 

a od roku 1949 członkiem jego Sekcji Kardiologicznej, gdzie udzielał 

się naukowo, będąc autorem licznych referatów i wykładów. Należał 
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też do Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia i ZBo-

WiD. Był zapalonym brydżystą. 

Zmarł 3 czerwca 1983 r. w Gdyni-Orłowie. 

Za działalność niepodległościową, pracę zawodową i społeczną od-

znaczony był: Złotym Krzyżem Zasługi (11 XI 1937), Medalem Nie-

podległości (25 VII 1933 – 17 XII 1937 zakwalifikowany do Krzyża 

Niepodległości), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 –1921 (1928), 

Odznaką Honorową PCK II (1938) oraz Medalem „Za długoletnie po-

życie małżeńskie” (24 IV 1969). 
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